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ON BİRİNCİ SAYI ÇIKARKEN 

Alternatif kültür sanat faaliyeti yürütme iddiası taşıyan bir topluluk olarak, 

amatör tiyatro dünyasına eğitim araştırma çalışmaları ile katkıda bulunmak 

amacıyla her sene yayınladığımız BÜO Yıllık’ın 11. sayısı ile karşınızdayız. 

Bu sayımızın ilk bölümü, sene içinde yapılan eğitim çalışmalarına dair iki 

rapordan oluşuyor. Bu bölümde; kulüpte her sene yeni oyuncuların 

Stanislavski sisteminin temeli ile tanışmalarına yönelik hazırlanan aktarımın, 

2011 yılı eğitim prodüksiyonu olan Kadınlar Meclisi üzerinden örneklenen 

versiyonunun notları ve yaz döneminde; vücut çalışmalarında yer verilen 

pandomim alanına dair çalışmanın kurgulanış biçimini, çalışmalarda temel 

alınan kaynakla birlikte özetleyen bir rapor bulunmaktadır. 

İkinci bölümde ise; geçen sayımızda yer alan Lysistrata prodüksiyonu ile 

başlatılan Antik Yunan eğitim araştırma çalışmalarının devamı niteliği taşıyan 

Kadınlar Meclisi prodüksiyonu yer almaktadır. Bu dosyada 2010-2011 yılı 

eğitim prodüksiyonu olarak sahneye koyduğumuz, Aristofanes oyunlarından 

oluşan bir kolaj çalışması olan prodüksiyon üzerine yapılan çeviri araştırma 

çalışmaları yer almaktadır. Oyun metni, dramaturji notları ile oyundan 

fotoğrafların da yer aldığı dosyadaki yazılardan ’’Aristofanes'in On Bir 

Komedyası’’ kolaj çalışmamız sırasında Aristofanes oyunları üzerine 

hazırlanan bir sunum çalışmasının notlarından oluşmaktadır. Son olarak da, 

Alexander Philip Walsh tarafından yazılan ve oyunun eğitim-araştırma 

çalışmaları çerçevesinde ilk bölümünün çevirisi yapılan tez çalışmasının 

''Antik Çağ’dan 1800’e Kadar Aristofanes’in Alımlanışı'' adlı giriş bölümü yer 

almaktadır.  

Paylaşmak istediğimiz bir diğer konu da Büo Yıllık’ı yayına hazırladığımız bu 

günlerde Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi’nin 19. sayısının, Elazığ İl 

Halk Kütüphanesi tarafından içeriğindeki bir makalede yer alan M.Ö 5 yılına 

ait olan vazo ve kadehlerdeki tasvirlerin kütüphane müdürlüğü tarafından 

sakıncalı bulunduğu gerekçesi ile iade edilmesidir. Elazığ İl Halk Kütüphanesi 

Müdürü tarafından yayınevine gönderilen resmi yazıda, derginin “çocukların 



 

ahlaki değerlerini bozduğu” gerekçesi ile ailelerin kütüphaneye şikayette 

bulunmaları sebep gösterilmişti. Türkiye’deki pek çok farklı il ve ilçe 

kütüphanelerine Kültür bakanlığı tarafından gönderilen, akademik bir yayın 

olan Mimesis’in, Elazığ İl Halk Kütüphanesi tarafından yapılan bir “inceleme” 

sonucu müstehcen olduğu tespit edilmişti. İlk sayılarıda Büo’daki öğrenci 

inisiyatifi ile yayın hayatına başlayan Mimesis ve BüoYıllık dönem dönem 

araştırma dosyalarında ortaklaşmaktadır. Antik Yunan Komedyası ve 

Aristofanes Dosyası tam da böyle bir dosyadır. Büo Yıllık’ın geçen sayısında 

başlayan çalışma, sonraki süreçte geliştirilerek Mimesis’e taşınmıştır. Sarah 

Culpepper Stroup’un sansüre uğrayan “Kadınların Tasviri: Aristofanes’in 

Lysistrata’sı ve Yunan Eşlerinin Heteiralaştırılması” adlı makalesi, BÜO 2010 

yılı eğitim prodüksiyonu olan Lysistrata’nın eğitim araştırma çalışmaları 

sırasında ulaştığımız ve oyunun dramaturji çalışmaları çerçevesinde üzerine 

tartıştığımız ve yararlandığımız bir makaleydi. Geçtiğimiz sayıda söz konusu 

makalenin bir özeti ve yazar ile yapılan bir söyleşi de yer almaktaydı. Antik 

yunanda komedya alanına dair son derece sınırlı sayıda Türkçe kaynak 

bulunması sebebiyle başlatılan çalışmamızın gördüğü muamele, özellikle 

eğitim araştırma perspektifiyle çalışma yapmaya gayret eden tiyatrolar için 

kabul edilemez bir muameledir. Amatör tiyatro dünyasına yazılı kaynak 

anlamında katkıda bulunmayı her sene misyon edinen bir topluluk olarak bu 

konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. 



 
 

 

İçindekiler 

Yaz Dönemi Vücut Çalışmaları: 

Pandomimin Anatomisi  7 Elif Karaman 

 

“Stanislavski Sistemi” Aktarım Notları 

 

11 

 

Müjde Yılmaz 
Tülin Ebcioğlu  

 

Kadınlar Meclisi 

  

Kadınlar Meclisi Dramaturji Notları 33 Dila Okuş 
Serhat Kurtuluş 

 

Kadınlar Meclisi Oyun Metni 

 

42 

 

BÜO 

 
Aristofanes’in On Bir Komedyası 

 
69 

 
Mustafa Yıldız 
Müjde Yılmaz 

 

Antik Çağ’dan 1800’e Kadar Aristofanes'in 

Alımlanışı 

 

98 

 

Alexander Philip Walsh 
Çeviri: Mustafa Yıldız 

   

   

 





  
 

Yaz Dönemi Vücut Çalışmaları: 

Pandomimin Anatomisi1 

Elif Karaman 

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) olarak, 2011 yaz dönemi vücut 

çalışmalarında pandomim alanında çalışma yapmaya karar verdik. 

Oyunculuk çalışmalarında beden kullanımını geliştirmek adına yaptığımız 

vücut çalışmalarında insan bedenini merkeze alan ve sözsüz beden 

hareketleriyle ifadeye dayanan pandomim üzerine çalıştık. Çalışma süreci 

boyunca Anke Gerber ve C. de Wroblewsky’nin Pandomimin Anatomisi adlı 

kitabını temel aldık ve kitapta sunulan metodu belli doğaçlama çalışmalarıyla 

geliştirmeye çalıştık. Çalışmanın hedefi, temel pandomim duruşlarından 

başlayarak pandomime bir giriş yapmak, belli pandomim hareketlerini teknik 

yönleriyle çalıştıktan sonra verili durumlar dahilinde aksiyonlarla icra etmek 

ve halihazırda vücut çalışmalarımızda kullandığımız pandomim hareketlerini 

bir aşama ileriye taşımaktı. Oyunculuk çalışmalarında derinleşme imkanı 

bulabildiğimiz yaz çalışmaları döneminde pandomim çalışmalarımız bu açıdan 

verimli geçti. Bu yazı, yaz döneminde yapılan bu çalışmanın bir raporu niteliği 

taşımaktadır. 

Çalışmalara öncelikle pandomimin üç temel duruşunu çalışarak başladık. Bu 

temel duruşlar diğer pandomim hareketleri için başlangıç duruşları 

                                                   

1 Anke Gerber - C. de Wroblewsky, Pandomimin Anatomisi, çeviren Yalçın Baykul, Tiyatro Kültür Dizisi, 
(İstanbul: Mitos Boyut Yayınevi, 2001). 
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olduğundan her çalışma öncesi başlangıç egzersizi olarak tekrarlandı. Vücudu 

bir bütün olarak ele almaktan ziyade parçalama tekniğini ön plana çıkaran 

pandomimde; bedeni öne, yana ve geriye parçalama yöntemleri mevcuttur. Bu 

yöntemler vücudun baş, boyun, torso, bel ve kalçadan oluşan parçalarını 

sırasıyla ve kontrollü bir şekilde parçalamadan oluşmaktadır. Bu parçalama 

hareketlerini zaten vücut çalışmalarımızda vücudun bölümlerini keşfetme ve 

ısınma amacıyla uzun yıllardır kullanmakta olduğumuz için, başlangıçta bu 

hareketleri bir seviye ileri götürmek kadro açısından çok zorlayıcı olmadı. 

Ancak söz konusu parçalama hareketlerini ısınmanın yanında bir denge ve 

kontrol çalışması olarak değerlendirmeye başladığımızda, egzersize daha farklı 

bir yaklaşım geliştirmek durumunda kaldık, zorlayıcı kısım da burada 

başladı. Hareketlerin üstünkörü değil, vücudun özellikle denge olanaklarını 

zorlayarak icra edilmesi üzerine çalıştık. Vücut parçalarını keşfetmenin 

ardından gelen öne, yana ve geriye eğilme ve kaydırma hareketleri ise hem bu 

parçaların keşfini kolaylaştırmış hem de kadroya bir aşama kaydettirmiş oldu. 

Çalışmalarımızın yaklaşık bir haftası yukarıda bahsedilen egzersizlere ayrıldı 

ve pandomime giriş çalışmasınin ilk kısmı tamamlanmış oldu. 

Pandomim çalışmalarında denge, kontrol ve vücut güçlendirme önem 

taşımaktadır. Hareketlerin doğru icra edilebilmesi için vücudun belli seviyede 

güçlendirilmiş olması gerektiği çalışmaların başında açıkça görülmekteydi. Bu 

sebeple, pandomime ek olarak vücut çalışmalarımızda kullandığımız denge ve 

güçlendirme hareketlerine ağırlık verdik. Ayrıca “descente”2 gibi bazı 

pandomim hareketleri de bu güçlendirme çalışmasında daha ileri bir seviye 

olarak kullanıldı ve geliştirici oldu. 

Bir yandan bu güçlendirme ve denge çalışmaları ilerlerken, diğer bir yandan 

pandomim hareketleri çalışılmaya başlandı. Teknik hareketler ve bu 

hareketlerin fiziksel aksiyon dahilinde çalışılması birbirini izledi. Örneğin; 

baş, torso ve bel ile dönüş hareketleri ayrı ayrı çalışıldı. Daha sonra bu 

                                                   

2 “Descente” hareketi, mimcinin vücut dikliğini bozmadan bedenini dizlerden kırarak aşağıya ve yukarıya doğru 
taşımasını ifade eder. 
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dönüşlerin, sahne üstünde hangi aksiyona hizmet edecek şekilde 

kullanılabileceği belli doğaçlama çalışmaları yapılarak keşfedilmeye çalışıldı. 

Dönüş hareketinin devamına tokalaşmak üzere el uzatma hareketi eklendi. 

Bu doğaçlamalar izlendikten sonra, hareketler ile sahne üstünde nasıl bir 

aksiyon yakalandığına dair tartışmalar yürütüldü. Örneğin, sadece baş ile 

yapılan dönüşte daha soğuk ve mesafeli bir imge ortaya çıkarken, torso ya da 

belden yapılan dönüşte daha samimi ve yakın bir imge yakalandığı ortaya 

çıktı. 

Pandomim yürüyüşü ve koşu da yine pandomim çalışmalarımızda çalıştığımız 

örneklerdendi. Pandomim yürüyüşü ve ağır çekim yürüyüş geçmiş senelerde 

de kulüpte çalışılan hareketlerdi, fakat hareketlerin icrasında sorun yaşandığı 

görülmekteydi. Bu sebeple pandomim yürüyüşü, başlangıç egzersizlerinden 

başlanarak aşama aşama çalışıldı ve gelişme kaydedildi. Önceki egzersizlerde 

olduğu gibi, pandomim yürüyüşü ve koşu ile verili durumlar dahilinde 

doğaçlamalar yapıldı. Hareketler “biri takip eder diğeri takip edilir” ve “biri 

kaçar diğeri kovalar” şeklinde belirlediğimiz verili durumlar ile icra edildiğinde 

üst beden kullanımında farklılıklar yakalandı. Takip eden taraf daha kapalı ve 

ileriye yönelik bir vücut kullanımı tercih ederken takip edilen taraf, arka tarafı 

kollayan bir kullanım tercih etti. 

Yaz dönemi pandomim çalışmalarının ağırlıklı bir kısmı ise halat çekme ve top 

atma-tutma hareketlerinden oluştu. Halat çekme hareketi, iki kolla tutulan 

halatı, halatın aksi yönüne doğru öncelikle üst bedeni kaydırmak, sonrasında 

da alınan güçle gidilen yöndeki dizi kırmak suretiyle çalışıldı. Top atma 

hareketi ise vücudun gerisinde sağ elle tutulan bir top ve sol ayağın sağa 

nazaran daha önde yerleştirildiği gergin bir vücut duruşuyla başlar. Hareket, 

sağ kolun topu atmak üzere öne doğru hamlesi ve dolayısıyla geride kalan sol 

bacağın topu atmanın verdiği ivmeyle yere paralel bir şekilde havada kalması 

ile sonlanır. Top tutma hareketi ise, sağ elin yukarıda ve açık, sol elin ise 

daha aşağıda konumlandığı bir bekleme hareketiyle başlar. Karşıdan geldiği 

düşünülen topun yaklaşmasıyla sağ ve sol eller topu kavramak üzere birbirine 

yaklaşır. Hareket topun karın hizasında tutulması, topun verdiği ivme ve 
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ağırlıkla sağ bacağın yere paralel halde öne doğru yukarı kalkmasıyla sona 

erer. Kadro bu aşamaya kadar belli bir seviyeye gelmiş olsa da, bu egzersizler 

daha önce çalışılmamış olduğundan kadro için yeni ve zorlayıcı oldu. Bu 

egzersizler oyuncunun olmayan nesneyle ilişki kurmasını da zorunlu 

kılıyordu. Hareketlerin mantığını keşfetmek amacıyla ilk aşamalarda halat ve 

top kullanıldı. Sonrasında teknik çalışma ve ardından yapılan doğaçlamalarla 

hareketler geliştirildi. Top atma/tutma hareketinde atma ve tutma arasına bir 

dönüş eklendi ve yapılan doğaçlamalardan birini merkeze alarak (örneğin 

rekabetli bir maç esnasında top atma ve tutma) hareketi uygun ritimli bir 

müzik eşliğinde icra edildi.  

BÜO’nun az çok tanışıklığının olduğu bir alan olan pandomime dönük 

çalışma, giriş aşaması niteliğinde olsa da yaz döneminde kadro için geliştirici 

oldu. Hareketlerin fiziksel aksiyon çalışması ile birleştirilmesi kadronun 

hareket mantığını keşfetmesi açısından olumluydu. Bu çalışma sayesinde 

hem postür ve güçlendirme çalışmaları hem de stilizasyon çalışmaları için 

oldukça kapsamlı bir arkaplan oluşturulmuş oldu. Pandomim çalışmasından 

edindiğimiz birikimden, önümüzdeki dönemlerde diğer çalışma alanlarımızda 

faydalanmayı hedeflemekteyiz. 



  
 

“Stanislavski Sistemi” Aktarım Notları 

Müjde Yılmaz 
Tülin Ebcioğlu 

Bu yazı, 2010-2011 eğitim döneminde Stanislavski sisteminin uygulanma 

şeklini, oynayacağımız oyun üzerinden örneklendirmek amacıyla yapılan 

aktarımın notlarını içermektedir. 

Aktarım, Stanislavski’nin üç temel kitabı sayılan Bir Rol Yaratmak, Bir Aktör 

Hazırlanıyor ve Bir Karakter Yaratmak içerisinde yer alan temel kavramları 

örneklerle açıklayarak, Stanislavski sisteminin bir karakteri canlandırmaya 

çalışırken nasıl uygulanabileceğine dair ipuçları vermeyi hedeflemektedir. İlk 

bölümde Stanislavski’nin sistemini oluştururken neye karşı çıktığı, oyunculuk 

teorisinin temelini neyin oluşturduğu; ikinci bölümde ise fiziksel aksiyonlar 

yönteminin ne olduğunu ve nasıl uygulanabileceği örneklerle açıklanacaktır. 

Aslında pek çok amatör ve profesyonel tiyatro topluluğunun bir şekilde 

tanışıklık sağladığı Stanislavski’nin net ve üzerinde ortaklaşılmış bir yorumu 

bulunmamaktadır. Genelgeçer söylemlerle Stanislavski hakkında 

duyduklarımız benzerdir: Doğalcı tiyatro yönetmeni, psikodramanın babası, 

komünizm yanlısı Rus tiyatro yönetmeni, ilk sistematik oyunculuk teorisini 

yaratan kişi, Çehov oyunlarının yönetmeni… Örnekleri arttırmak 

mümkündür. Birbirleriyle çelişmelerine rağmen herkesin Stanislavski’ye dair 

bir fikri olduğu görülmektedir. Aslında Stanislavski komünist değildir, 

yapmaya çalıştığı şeyin ise psikodrama ile alakası yoktur. O, ilham 

beklemeyen yaratıcı ve inandırıcı bir oyunculuğun sistemini ortaya 

koymuştur.  
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Bu sistemin ne olduğunu incelemeden önce Stanislavski’nin Rus tiyatrosunda 

ne zaman ortaya çıktığına bir bakalım. 1877’de oyunculuğa başlayan 

Stanislavski pek çok oyunda oynadı. Ancak tiyatrodaki ilk büyük adımı 1898 

yılında Moskova Sanat Tiyatrosu’nun kurulmasıydı. Stanislavski, Nemiroviç 

Dançenko ile yaptığı sekiz saatlik bir görüşmenin ardından döneminin tiyatro 

anlayışına bir başkaldırı olarak Moskova Sanat Tiyatrosu’nu kurdu. Bu 

başkaldırı dönemin tüm tiyatro anlayışına oyuncu tipolojilerine, onların 

pratiklerine ve yarattığı seyirciye; yani dönemin tüm tiyatro anlayışına, 

sistemin ideolojisine yapılan bir başkaldırıydı. Nitekim pek çok kaynaktan ve 

yine Stanislavski’nin yazdıklarından, dönemin oyuncularının kaprisli, teşhirci, 

yaratıcılık ve disiplinden uzak, tanrıvari, çocuksu, üstün insan figürleri olarak 

algılandığını anlamaktayız. Bu durumun önüne geçebilmek için işe koyulan 

Stanislavski’nin ilk başta yaptığı tartışmanın “Tiyatroda Ahlak” olması 

şaşırtıcı değildir. Çünkü “Tiyatroda Ahlak” makalesi, temelde sistemin 

ideolojisini oluşturmakta ve oyunculuğa bir disiplin olarak yaklaşmaktadır. 

Tiyatronun işleyebilmesi için temel prensipler ve yeni bir etik önerir. 

Stanislavski’nin sisteminin temelinde bir varsayım yer alır. Bu varsayım 

oyuncunun kompleksli olduğudur. Çünkü izlenildiğini bilmek oyuncuda bir 

kompleks yaratır. Bu durum sahnede içine düşülebilecek üç temel oyunculuk 

hatasını da beraber getirir: Kasılma, teşhir ve aşırı oynama. Kitaplarında yer 

alan tiplemelerde aslında oyuncu modellerini imlemektedir. Bu karakterler de 

bu hatalara düşmekte, kimi bu hatalardan disiplinli ve azimli bir çalışmayı 

takip ederek kurtulmakta, kimileriyse izlenilme kompleksinin farkında olup 

bunu kendi çıkarı için kullanmaktadır. Bu gruptakiler teşhirci oyunculardır 

ve sistemin ideolojisi ile çatıştıklarından, yani sahnede bulunmayı kendi 

çıkarları için kullandıklarından, kendilerini sahnede teşhir etmekten zevk 

alırlar. 

İşte bu oyuncu modellerini kitaplarında belli karakterler yoluyla tartışmıştır: 

Kostya: Hırslıdır, ön hazırlık yaparak çalışmaya gelir, hata yapar ancak 

hataları onu yıldırmaz ve denemeye devam eder. Aslında Kostya, 

Stanislavsi’nin örnek oyuncusudur.  
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Maria, Paul ve Vanya: Bazen kasılma ve aşırı oynama hatalarına düşseler de 

umut vaat eden, çalışkan oyunculardır.  

Grişa ve Sonya: Bu karakterler teşhirci oyuncuları imler ve bu oyuncular 

ilerlemeye açık değildir.  

Stanislavski “Tiyatroda Ahlak” makalesinde bu karakterler üzerinden 

kurmaya çalıştığı sistemin temel derdini tartışmaya açar. Peki sistemin 

ideolojisi nedir?  

Sistem, tiyatroda bir reform talep eder. Bu alanın oyuncusu, seyircisi, 

yönetmeniyle bir bütün olduğunu ve bunların birbirini beslediğini söyler. 

Stanislavski’nin kumpanya tiyatrosunda tüm bunlar bir eğitimden geçer.  

Çalışma disiplinine riayet, sistem içinde çok büyük bir önem teşkil eder. 

Geçmişten getirilen alışkanlıkların üstüne yenilerini inşa etmeyi reddedip 

bunlardan arınılmasını talep eder.  

Yaratıcılığın yöntemini gösteren, esin üzerine kurulmayan bir oyunculuk 

çalışmasıdır. 

Sistemin asıl amacı esine bel bağlamaksızın, bir teknik olarak oyunculuğu 

geliştirmek ve bunun eğitimini mümkün kılmaktır. Stanislavski iki tür 

gerçeklik olduğunu, gündelik hayat gerçekliğinin sahne üstü gerçekliğinden 

ayrıştığını söyler ve sahne üstüne özgü bir gerçekliği her defasında yeniden 

yaratmaya çalışır. Sahne üzerinde iki tür gerçeklikten bahseder: Ruhsal 

gerçeklik (iç aksiyon) ve bedensel gerçeklik (fiziksel aksiyon). İç aksiyon, 

fiziksel aksiyonlarda saklı olan ve ilk elden seyircinin tanık olmadığı, lakin 

fiziksel aksiyonların inandırıcı bir şekilde icrasını sağlayan, karakterin ruhsal 

yaşantısıdır. Fiziksel aksiyon ise seyircinin sahnede tanık olduğu eylemlerdir. 

Stanislavski sanat hayatı boyunca sistemi değiştirmiş ve geliştirmiştir. İlk 

dönemlerinde sahnede fiziksel bir gerçeklik yakalamak için önce ruhsal 

gerçekliği sağlamak gerektiğini savunmuştur. ABD’de, “Actors Studio”da 
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uygulanan yöntem budur. Çok başarılı oyuncular yetiştirse de, bu yöntem 

özünde Stanislavski’nin istediği “kolay erişilir” ve pratik bir oyunculuk tekniği 

değildir. Bu yüzden de sonraki döneminde “Fiziksel Aksiyondan Yaşayan 

İmgeye” prensibini benimsemiş ve fiziksel eylemlerimizin bizde bir içsel 

tepkiye neden olduğunu (bilimsel araştırmalardan da faydalanarak) 

kanıtlamıştır. Bizim de ele alacağımız sistem bu olacaktır. 

FİZİKSEL AKSİYONLAR YÖNTEMİ 

Yöntemin icrası örneklendirilirken, zemin oluşturması için Aristofanes’in 

Ekklesiazousai (Kadınlar Mecliste) adlı oyunundan prologos (giriş) sahnesi 

seçilmiştir. Bu sahnedeki Praksagora karakterinin Stanislavski yöntemiyle 

role hazırlanma süreci incelenmiştir. 

İLK İZLENİM  

Stanislavski yöntemi uygulanmaya rol ile ilk karşılaşılan andan başlar. Bu an 

role yaklaşımın belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla oyun, 

ön yargılardan, yanlış eleştirilerden, konsantrasyon sorunundan uzak bir 

şekilde, uygun ortam yaratılarak okunmalıdır. Praksagora’yı oynayacak olan 

oyuncunun yapacağı ilk iş budur. Bu aşamadan sonra sahneye çıkılır ve 

fiziksel aksiyonlar icra edilmeye başlanır. 

FİZİKSEL AKSİYONLARIN İCRASI 

Rol hakkında genel bir bilgi sağlandıktan sonra, oyuncu sahneye çıkar ve 

sahneyi temel bir düzeyde icra ederek fiziksel aksiyonlarını belirlemeye başlar. 

Bunu yaparken, önce sahnedeki olayları gözden geçirmesi gerekir. Bu olayları 

Ömer Faruk Kurhan’ın “Kolektif Oyunlaştırmaya Giriş”1 makalesindeki 

“vukuat” terimini kullanarak açıklayabiliriz. Vukuatlar, sahneyi oluşturan 

temel çatışmalara tekabül eder. 

                                                   

1 Ömer Faruk Kurhan, “Kolektif Oyunlaştırmaya Giriş”, Mimesis, no: 13, (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, 2007) s.303. 
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Sahnenin vukuatları şu şekilde sıralanabilir: 

1. Praksagora birlikte plan yapmış olduğu diğer kadınları beklemektedir. 

Biri tarafından fark edildiğini anlayıp gizlenir, gelenin arkadaşı olduğunu fark 

eder. 

2. Kadınlar gelirler, evden çıkmaya çalışmışlardır, fakat bazı engellerle 

karşılaşırlar.  

• Kadınlardan birinin kocası gece boyu rahat vermemiştir. 

• Kadın kocasını uyutmak için onunla birlikte içmiş ve kendisi sarhoş 

olmuştur. 

3. Mecliste erkek gibi görünmek ve davranmak için hazırlıklar 

yapılmalıdır, fakat kadınlar mecliste konuşma yapma konusunda 

deneyimsizdir.  

• Kadınlardan biri örgü örmeye başlar. 

• Başka bir kadın konuşmaya başlamadan önce içki ister. 

• Diğeri tanrılara değil, tanrıçalara yemin eder. 

4. Praksagora bu konudaki deneyiminden yola çıkarak konuşma kısmını 

ele alır fakat kadınlar dinleyici olarak da kadın olduklarını ele veren 

davranışlar sergilerler. 

5. Mecliste karşılarına çıkabilecek engeller vardır, bunlar için strateji 

belirler ve yola çıkarlar. 

Vukuatları belirledikten sonra, oyuncu artık karakterin bu sahnedeki 

eylemlerini belirleyebilir. 

Praksagora’nın eylemleri şöyle sıralanabilir: 
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1. Diğer kadınları bekler. 

2. Gelen kişinin erkek olduğunu zannederek gizlenir. 

3. Kadınlara ne gibi hazırlıklar yaptıklarını sorar. 

4. Meclis için yapılan konuşma provalarını denetler. 

5. Kendisi konuşma provası yapar.  

6. Geçmişini, hikâyesini anlatır. 

7. Mecliste olabileceklere karşı strateji belirler. 

Sahnenin fiziksel aksiyonları kabaca belirlenmiştir. Artık bu aksiyonların 

ayrıntılı icrası üzerine çalışılacaktır. Bunun için önce sahnenin kısa bir analizi 

yapılır. 

ANALİZ 

Stanislavski analiz aşamasını, karanlık bir odada perdedeki deliklerden 

küçük aydınlık noktalar bulmak, daha sonra bu noktaları büyütmek ve en 

sonunda hepsini birleştirerek odayı tamamen aydınlatmak metaforuyla 

açıklar. Rol aşama aşama keşfedilir. 

Analiz süreci rolün çalışılmaya başlandığı ilk günden, son oyunun oynandığı 

güne kadar sürebilir. Fiziksel aksiyonlar çalışıldıkça analiz de geliştirilir. Aynı 

şekilde oyuncunun kendine belirleyeceği üstün yönelim de, oyunun analizi ve 

dolayısıyla fiziksel aksiyonları geliştirildikçe değişip şekillenir. Bu yüzden ilk 

aşamada yapılacak bu analiz oyuncunun kendine bazı sorular sorarak birkaç 

aydınlık nokta belirleyip bunları biraz genişletmesi ve geçici bir üstün yönelim 

belirlemesiyle sınırlıdır. İlk analiz şu şekilde örneklendirilebilir: 

• Ne olmasaydı bu oyun olmazdı? (Bir sahne üzerinden hareket ettiğimiz için 

“Ne olmasaydı böyle bir sahne olmazdı?” şeklinde bir soru sorabiliriz.) 
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1.  Atina yolsuzluk ve savaş felaketleri içindeyken yönetim son derece kötü 

olmasaydı ve sürekli yanlış kararlar verilmeseydi. 

2. Kadınlar ülkenin gidişatı konuşunda endişelenirken ve müdahale etmek 

isterken, erkeklerin onlara kulak asmadığı ve kadınların kamusal alanda var 

olamadıkları bir toplumsal durum olmasaydı. 

• Ne olmasaydı Praksagora karakteri olmazdı? 

1. Sur dışındaki savaştan, saldırılardan yılıp Atina şehrine sığınmış 

olmasaydı. 

2. Meclisin yakınlarında bir binada kalmak durumunda olmasaydı. 

3. Skiroforia’da (Haziran Şenliği) aklına erkek kılığında meclisi ele geçirme 

fikri gelmeseydi. 

4. Meclis yakınında yaşadığı ve her gün mecliste toplantıları dinlediği için 

belâgat sanatını öğrenmeseydi. 

5. Ev içinde kendinden akılca üstün olmayan kocasının boyunduruğu altında 

olmasaydı. 

Karakterin üstün yönelimi şu şekilde belirlenebilir: Sahip olduğum deneyime 

dayanarak kadın arkadaşlarımla birlikte meclisi ele geçirmek ve Atina şehrini 

daha düzgün, daha adil bir yönetime kavuşturmak istiyorum. 

Bu cevaplar ışığında, daha önce kabaca belirlenen fiziksel aksiyonlar daha 

ayrıntılı çalışılır. 

BİRİMLER VE AMAÇLAR (BÖLÜMLEME) 

Stanislavski, bir rolü çalışırken bütün bir sahneyi bir anda çıkarmaya 

çalışmaktansa, küçük parçalara (birimlere) bölmeyi önerir. Bunu da bütün 

haldeyken yenilemeyecek olan bir hindiyi önce butlara, sonra daha küçük 

parçalara bölüp yemeye benzetir. Birimlere bölünen sahne de aynı şekilde çok 
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daha kolay sindirilebilir. Bölümlemenin bir diğer yararı da, tüm sahneyi bir 

bütün olarak düşünüp oynamaya çalışan oyuncunun sona odaklanıp aradaki 

eylemleri geçiştirmesini önlemesidir. Birimlere ayırıp her birimi kendi amacına 

hizmet edecek şekilde icra etmek, sahnenin her aşamasının gereğince 

oynanmasını sağlar. Daha sonra da bu birimler birleştirilerek sahne bir bütün 

halinde elde edilir. Bölümleme oyuncunun kolaylıkla çalışabileceği kadar 

küçük parçalar oluşturmayı hedefler. Dolayısıyla oyuncuya göre birim sayısı 

da değişebilir. Fakat genel olarak başta sıralanan sahne vukuatları 

bölümleme yapmada yol gösterici olabilir. 

Örneğin Ekklesiazousai oyununun prologos sahnesi şu şekilde temel ve alt 

birimlerine ayrılabilir: 

1. Praksagora birlikte plan yapmış olduğu kadınları beklemektedir, bir 

kişi yanına yaklaşınca gizlenir, sonra arkadaşı olduğunu anlar. 

• Sabırsızlıkla bekler. 

• Işık görüp saklanır. 

• Erkek taklidi yaparak kimliğini gizlemeye çalışır. 

• Gelen kişinin arkadaşı olduğunu anlayıp rahatlar. 

2. Kadınlar gelirler, evden çıkmaya çalışmış, türlü engellerle 

karşılaşmışlardır. 

• Bir kadın kocasının bütün gece peşini bırakmayıp sevişmek istediğini 

anlatır. 

• Başka bir kadın kocasının onu durduramayacak kadar ufak bir adam 

olduğunu ama kocasının kıyafetlerinin kendisine küçük geldiğini anlatır. 

• Kadınlardan bir diğeri kocasını uyutmak için onunla içki içme 

yarışına girmiş ve sonunda kendisi sarhoş olmuştur. 
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3. Meclise girme hazırlıkları yapılır. 

• Kadınlar gerekli malzemeleri (kıyafet, takma sakal vs.) alıp 

hazırlanmışlardır. 

• İş konuşma kısmına gelince ne yapacaklarını pek bilemezler. 

• Bir kadın konuşmayı dinlerken örgü örmeye çalışır. 

• Sarhoş kadın kürsüde içki ister. 

• Bir diğeri tanrılara değil tanrıçalara yemin eder. 

4. Praksagora konuşmaya çıkar, kadınlar da dinleyici konumundayken 

erkek gibi davranmaya çalışırlar. 

5. Mecliste olabileceklere dair strateji belirlenip yola çıkılır. 

Her birimin aynı zamanda bir amacı vardır. Bu amaç sahnede 

gerçekleştirilecek eylemlere yol gösterir ve oyuncunun sahnede bulunmasını 

anlamlandırır. Stanislavski ayrıca birimlere birer isim vermeyi önerir. Bu 

şekilde oyuncu birimin içeriği ve değeri üzerine düşünmüş olur. Birimlere 

isim verirken, amaçları tanımlamada fiil kullanılması gerekir. Bunun sebebi 

fiil içeren bir cümlenin eyleme teşvik etmesidir. 

Örneğin, birinci birime “gizlice bekleme” ismini verirken, amacını “Kimselere 

yakalanmadan kadınlarla toplanmak isterim.” şeklinde tanımlayabiliriz. 

Birimler tek tek çalışıldıktan sonra birleştirilir ve “kesintisiz aksiyon çizgisi” 

elde edilir. Belirlenen bu çizgi oyuncunun yol haritasıdır. Artık oyuncu “ne” 

yapması gerektiğini biliyordur. Sıradaki soru ise “nasıl” yapacağıdır. Yöntem 

bunun için de araçlar sunar: 
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SKOR- ORGANİZASYON 

Fiziksel aksiyonlar çalışıldıkça sahnenin aslında temel bir çatışma üzerine 

kurulu olduğu fark edilir. Sahnenin başından sonuna doğru bu çatışmanın 

aşama aşama büyüdüğü görülür ve oyunculuklar buna göre belirlenir. 

Örneğin, üzerinde çalışıldıkça, sahnenin temelinde bir çatışmanın yattığı 

anlaşılır. Kadınlar erkek kılığında meclise gitmek ve orayı ele geçirmek 

isterler, ancak bunun için gereken deneyime sahip değillerdir. Sahnenin 

başından itibaren deneyimsizliklerinin gülünç sonuçlarını görürüz. En 

sonunda, görece tecrübeli olan Praksagora’nın yönlendirmeleriyle daha 

dikkatli davranmayı öğrenirler. Fakat bu öğrenme süreci aşamalı olarak 

gelişir. Bu aşamalandırmadan yola çıkılarak fiziksel aksiyonlar akort edilir. 

Fakat tek başına bu yeterli değildir. Praksagora’yı oynayacak oyuncu bu kez 

fiziksel aksiyonlarını değişik tonlar katarak icra eder ve tiplemeye dair 

yönelim belirlemeye çalışır. 

Praksagora’nın erkek kılığında yaptığı meclis konuşmasını icra edecek 

oyuncu, hemen bu aksiyonu yakalamakta zorlanacaktır. Bu yüzden ilk olarak 

“topluluk karşısında konuşma” tonunu yakalamalıdır. Örneğin sınıfta yaptığı 

bir sunumu, ya da bir toplantıda yaptığı konuşmayı baz alabilir. Daha sonra 

bu konuşmaya bir “politikacı” tonu eklemelidir ki, mecliste konuşuyor olması 

anlamlansın. En sonunda, bu aksiyonu yakalayan kadın oyuncu bu 

konuşmaya “erkek” tonu eklemelidir, erkek sesi ve postürünü kullanmalıdır 

ki Praksagora’nın verili durumuna daha da yaklaşsın.  

Tüm bunları gerçekleştirirken “imgelem”den faydalanılır. İmgelem, sahnede iç 

aksiyonu harekete geçirme olanağı sağlar. Oyuncu iki türlü imgelemi kullanır: 

rolün geçmişini ve geleceğini kurgulayan “pasif imgelem” ve rolün bugününü, 

yani sahne üzerini kurgulayan “aktif imgelem”. (Pasif imgelem yararsız olarak 

düşünülmemelidir. Pasif olması sahne üzerindeki aksiyonu doğrudan 

ilgilendirmeyip alt metni güçlendirmesinden kaynaklanır.) 
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Pasif imgelemi kurgularken role detaylı bir özgeçmiş yazmak gerekmez. Daha 

ziyade sahne üzerine hizmet edecek kurgular tercih edilmelidir. Yine 

Praksagora tiplemesi üzerinden gidilecek olursa: 

1. Geçmiş zamana dair:  

• Kır yaşamından şehre göçünce ülkenin ne kadar beceriksiz ve 

yozlaşmış insanlar tarafından yönetildiğini fark etmesi. 

• Kaldığı yere yakın olan meclisteki konuşmaları duyması ve hitabet 

üzerine kendini geliştirmeye başlaması. 

• Ev içinde akılca kendisinden hiç de üstün olmayan kocasının sürekli 

iktidar durumunda olması ve Praksagora’nın yeterince uysal, edepli, itaatkâr 

bir kadın olmamasından yakınması. 

• Haziran Şenliği’nde erkek kılığına giren kadınları görünce kafasında 

bir ışık yanması ve arkadaşlarıyla birlikte bu planı yapmaları. 

• Şenlikten itibaren büyük gün için yaptığı hazırlıklar, hitabete daha da 

çalışması, erkek gibi görünmek için bronzlaşması, tüylerini uzatması vs 

olabilir. 

2. Gelecek zamana dair: 

• Meclisi ele geçirecek ve argümanlarını kabul ettirecek olması. 

• Daha sonra getirecekleri kanunlar, ülkede yapacakları değişiklikler. 

• Ev içinde yaşanacak değişiklik, artık kocasını dinlemek zorunda 

olmaması. 

• Daha mutlu, refah ve barış içinde bir Atina yaratılacak olması 

düşünülebilir. 
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Aktif İmgelem 

• Eğer gece yarısı dışarıda kadınları bekleseydim ve bir ışık yaklaşsaydı 

ne yapardım? 

• Eğer bu kadar önemli bir günde kadınlar geç kalsa ve plan tehlikeye 

girse ne yapardım? 

• Eğer kadınlar, aylardır hazırlık yapıyor olmamıza rağmen kendilerini 

ele veren şeyler yapıp dursalar ne tepki verirdim? 

• Eğer mecliste kadın olduğumuz fark edilecek olursa ne olurdu? 

• Eğer mecliste diğer konuşmacılar bana hakaret etmeye çalışsa onlara 

ne derdim? 

Görüldüğü gibi sahne üzerindeki aksiyonu kışkırtması beklenen aktif imgelem 

cümleleri, “eğer…” ile başlayan cümlelerdir. Stanislavski bunları “sihirli 

eğerler” olarak adlandırır. Bu şekilde kurulan bir cümle, oyuncuyu kendini 

gerçekten o olduğuna inandırmaya çalışmasına gerek kalmadan bir 

karakterin davranacağı gibi davranabilmesini sağlar. Ayrıca oyuncu kendi 

duygularını kullanarak bunu yapmış olduğundan, eylemleri organik bir 

şekilde icra edebilir. 

İmgelemi bu şekilde kullanmayı sağlayan, yani onu besleyen kaynak ise 

“coşku belleği”dir. Coşku belleği, tecrübe edilen duyguları depolar ve gerektiği 

zaman bu duyguları tekrar ortaya çıkarır. Bu sayede sahne üstü gerçekliği 

oyuncuya ait duygularla sağlanmış olur. Coşku belleğinden faydalanmak için 

birebir aynı duygulara sahip olunması gerekmez. Benzer duygular 

kullanılarak da iç aksiyon harekete geçirilebilir. 

Praksagora’yı oynayacak oyuncu böylesine büyük bir muhalif hareket 

içerisine girmiş olmak zorunda değildir. Ama ailesi izin vermezken gizlice 

dışarı çıkmış, gideceği yer konusunda yalan söylemiş ya da yakalanmaktan 

korkmuş olabilir. Karşı koyduğu kurum ülke meclisi olmasa da okulda 
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yemekhane ücreti zamlarına, gereksiz kılık kıyafet kurallarına ya da 

üniversitede polis şiddetine karşı bir harekette bulunmuş olabilir. Bu 

duygularını hatırlayıp sahnedeki aksiyonlara kendinden yola çıkan tepkiler 

üretebilecektir. 

Oyuncunun unutmaması gereken bir diğer şey de sahnede yalnız olmadığıdır. 

Sahne üzerindeki diğer oyuncularla “duygu-düşünce alışverişi” içinde olmak, 

sahne üstü gerçekliğini yakalamak açısından çok önemlidir. Ayrıca hem 

oyuncunun kendisini, hem de karşısındakileri aksiyona iter.  

Örnek vermek gerekirse Praksagora’yı oynayan oyuncunun gerekli tepkiyi 

göstermesi için karşısındaki oyuncuların tepkiye neden olacak şekilde 

oynamaları gerekir. Veyahut konuşmayı yaparken diğer oyuncuların 

inandırıcı desteklemeleri oyuncuyu daha özgüvenli bir konuşma yapma 

konusunda kışkırtacaktır. Oyuncuların sahne üzerindeki duygulanımlarının 

ve iç aksiyonlarının etki-tepki içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Bunu 

sağlamak için sahnede ilişkili oynamaya özen gösterilmeli ve özellikle bu gibi 

kalabalık sahneler yalnız çalışılmamalıdır. Çünkü yalnız çalışmak, karşıdan 

tepki almadan, kendi içinde oynama alışkanlığı geliştirir. 

Sistemin önemle üzerinde durduğu bir diğer konu da oyuncunun fiziksel 

donanımıdır. Oyuncu sahnede günlük hayattakinden çok daha farklı hareket 

eder. Yürüyüşü, oturuşu, duruşu sahneye özgüdür ve iyi düzeyde bir vücut 

kontrolü gerektirir. Ayrıca sahnelerin gerektirdiği dans, akrobasi, mim gibi 

farklı uygulamalar da olabilir. Dolayısıyla oyuncu sahnedeki en önemli 

enstrümanı olan vücudunu iyi eğitmeli ve düzenli egzersizler yapmalıdır. 

Stanislavski sistemi dünya çapında kabul görmüş ve uygulanan bir 

oyunculuk metodudur. Sahnede esini beklemeden nasıl oynanabileceğini 

gösteren değerli bir yöntemdir. Fakat her zaman son tercih oyuncuya kalır. 

Oyuncu onun sistemini bambaşka yerlere taşıyabilir, olduğu gibi 

benimseyebilir veya reddedebilir. Gerektiğinde kendi metodunu da ortaya 

koyabilir. Stanislavski de yöntemini mutlak bir sistem olarak görmemiş, hatta 
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yaşadığı süre boyunca devamlı üzerinde çalışarak onu yenilemiştir. 

Oyunculuk üzerine kesin ve değiştirilemez kurallar getirmemiştir. 



  
 



  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Metin 
Aristofanes - BÜO 

Reji 
Bilal Akar, Burak Akyunak, Dila Okuş, Müge Uyar,  

Nihal Albayrak, Serhat Kurtuluş, Volkan Mantu 

Reji Danışmanları 
Özgür Çiçek, Özgür Eren 

Yapım-Koordinasyon Grubu 
Bilal Akar, Buket Gülbeyaz, Dila Okuş, Ezgi Ay, Kerem Renda,  

Mesadet Sözmen, Tülin Ebcioğlu 

Müzik 
Düzenleme: Rumeysa Çamdereli, Şuayb Aydın 

İcra: Aslı Ildır, Çağatay Gündoğan, Şuayb Aydın, Yiğit Özbaş 

Dekor-Aksesuar 
Ariya Toprak, Aslı Ildır, Çağatay Gündoğan, Didar Karadağ,  

Ezgi Ay, Kerem Renda, Hakan Söyler, İrem Arslan, Mehmet Caner Soyulmaz,  
Mustafa Yıldız, Özge Gökşen, Özge Sever, Vildan Özer 

Kostüm 
Ayşesu Çelik, Beril Ece Güler, Büşra Karpuz, Dila Okuş, Elif Karaman,  

Gamze Tosun, Güzin Topçu, Hatice Aslan, Müjde Yılmaz,  
Simge Demiral, Tülin Ebcioğlu, Umay Şen 

Afiş 
Elif Karaman, Salih Gürkan Çakar, Serhat Kurtuluş 

 

 

 

 

 



 

 

Işık 
Buket Gülbeyaz, Göktuğ Engel, Mesadet Sözmen,  

Onur Manat, Serhat Kurtuluş 

Işık Uygulama 
Müjde Yılmaz 

Çeviri1 
Mustafa Yıldız, Müjde Yılmaz 

Oyuncu Kadrosu 
Ariya Toprak, Aslı Ildır, Ayşesu Çelik, Begüm Ceren Aral,  

Beril Ece Güler, Bilal Akar, Buket Gülbeyaz, Büşra Karpuz,  
Can Düzel, Cenker Aksoy, Çağatay Gündoğan, Didar Karadağ,  

Dila Okuş, Elif Karaman, Emre Kırveli, Ezgi Ay,  
Gamze Tosun, Göktuğ Engel, Güzin Topçu,  
Hakan Söyler, Hatice Aslan, İrem Arslan,  

Kerem Renda, Mehmet Caner Soyulmaz, Mesadet Sözmen,  
Mustafa Yıldız, Müge Uyar, Onur Manat, Özge Gökşen,  

Özge Sever, Simge Demiral, Serhat Kurtuluş,  
Şuayb Aydın, Tülin Ebcioğlu, Umay Şen,  
Ümitcan Batur, Vildan Özer, Yiğit Özbaş 

                                                   

1 Kadınlar Meclisi oyununun orijinal metninden yapılan alıntılar, İngilizce metinden Türkçe’ye çevrilmiştir.  



 
 

 

Kadınlar erkekleri uyutmak için büyü yapmaya hazırlanırlar.  

(Kadınlar Meclisi ‘11, BÜO) 

 

Praksagora’nın konuşma provası sırasında, dinleyici taklidi 

yapan kadınlar erkek gibi davranmaya çalışırlar. 

(Kadınlar Meclisi ‘11, BÜO) 
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Kadınlar Bylepros’a meydan okur. 

(Kadınlar Meclisi ‘11, BÜO) 

 

 

 

Dikaiopolis: Ey yıllardır gözümde tüten sevgili, sen ey 
Dikaiopolis’in yanıp tutuştuğu kız! Hizmetçiler bakın Sparta’dan 

yılan balığı geldi.  
 (Kadınlar Meclisi ‘11, BÜO) 
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Kadınlar Meclisi Dramaturji Notları 

Dila Okuş 
Serhat Kurtuluş 

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları 2010-2011 döneminde Kadınlar Meclisi ile 

seyirci karşısına çıktı. Oyunu seçerken temel amacımız bir önceki sene 

Lysistrata ile tanışıklık kazandığımız Antik Yunan komedyası alanındaki 

deneyimi bir adım ileriye taşımaktı. Söz konusu hedef doğrultusunda 

Aristofanes’in çeşitli oyunlarından oluşan bir kolaj çalışması yaptık. Tüm 

komedyalarında savaşı karşıtı bir tutum sergileyen ve üçünde (Kömürcüler, 

Barış, Lysistrata) esas konu olarak barışı alan1 Aristofanes’in oyunları bu 

çalışma için oldukça elverişli bir zemin sunmaktaydı. Aristofanes’in, Kadınlar 

Meclisi’nin kurgusunu temel alan çalışmada, Aristofanes’in “barış 

oyunları”ndan sayılan Kömürcüler, Barış ve devlet yönetimini eleştirdiği Kuşlar 

oyunlarındaki çeşitli sahnelerden ve tiplemelerden yararlandık. 

Kömürcüler, M.Ö. 425 yılında Lenea Şenliği’nde oynandığında Atina siyasal 

olarak neredeyse tam bir çöküntü içindeydi. M.Ö. 431 yılında başlayan 

Peloponessos Savaşı süresince Atina büyük yıkımlara karşı koymak zorunda 

kalmıştı. Bu koşullarda barışın savunmasını ele alan Aristofanes’in 

Kömürcüler oyununda, Atina vatandaşı Dikaiopolis, Atina meclisini barış 

yapmaya kandıramadığı için, Sparta ile kendisi ve ailesi için özel bir mütareke 

imzalar. Aharnes vatandaşlarından oluşan bir koro, Dikaiopolis’in bu 

                                                   

1 Aristofanes, Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve diğer oyunlar, çevirenler Azra Erhat - Sabahattin Eyüboğlu 
(İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006) s.180. 
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davranışını önce nefretle karşılar, sonra onun bütün Yunan şehirleriyle 

serbestçe alışveriş edip karnını doyurduğunu, bolluk ve mutluluk içinde 

yaşadığını görünce imrenir, haklı olduğunu kabul eder. Bu komedya ile 

Aristofanes, Atina halkını imrendirerek barışa kandırmak ister.2 

Kuşlar, oyununda Aristofanes bir devlet ütopyası kurmuştur. M.Ö. 414 

yılında oynanan ve Aristofanes’in en sevilen oyunlarından biri olan 

Kuşlar, Kleon’dan sonra başa geçen Alkibiades’i konu alır. Bu oyun bir hayal 

dünyasında geçer. Savaş bitkini iki Atinalı yurttaş Pisthetairos ile Euelpides 

ömürlerini mahkemelerde geçiren Atinalılardan bıkmışlardır. Kavgasız, 

davasız rahat bir hayat sürdürebilecekleri bir yer aramaya çıkarlar. Cennetle 

yeryüzü arasında, gökyüzünde bir kent kurarlar. Tanrılardan egemenliği çalıp 

kuşları evrenin efendileri yaparlar. Kuşların egemenliği ele geçirmesiyle 

birlikte kuşlara yaltaklanmak için bir grup şarlatan gelir ve kurulan yeni 

düzenden nemalanmaya çalışırlar. İnsanlardan daha akıllı oldukları için 

kuşlara sığınan Pisthetairos ile Euelpides gibi Aristofanes de başka bir 

dünyaya kaçmak ister. Olgunluk dönemi oyunları arasında sayılan bu oyunda 

Atina’nın düzenini düzeltmek için ona doğrudan doğruya saldırmaktan 

vazgeçer ve özlediği dünyayı canlı bir tablo halinde çizip yurttaşlarına örnek 

olarak verir.3 

Her iki oyunun temel tartışmalarına bakıldığında, “Barış nasıl sağlanır?”, 

“Barışı getirmeye yetkin olan kimdir?” gibi soruların cevaplanması için 

oldukça elverişli bir zemin olduğu ortadadır. Biz de bu zeminden başlayarak 

tartışmamızı bir adım ileriye taşımayı ve kolaj çalışmamız sırasında “Kadınlar 

barışı getirdikten sonra ne yapacaklar?”, “Sürdürülebilir bir barış için gerekli 

olan nedir?” soruları üzerinde durmayı hedefledik. 

Oyunda devlet yönetme yetkisine sahip olmak için vazgeçilmez bir özellik olan 

“akıl” ve “belâgat”in üstünlüğüne inanan erkekler ile erkeklerin bitmek 

                                                   

2 A.g.e, s.180-181. 
3A.g.e,  s.180-181. 
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bilmeyen savaşlarından, yol açtıkları yıkımlardan, fakirlikten usanan kadınlar 

karşı karşıya gelirler. Praksagora ve yurttaş eşi kadınlar komutan 

Lamakhos’un sefere gitmesiyle şehirde oluşan boşluktan da yararlanarak, 

meclisi ele geçirmeye karar verir ve kocalarının pelerinlerini aşırarak gün 

ağarmadan meclisin yolunu tutarlar. Erkek kılığına girerek Atina yönetiminin 

kadınlara devredilmesi için oy çoğunluğunu sağlar ve savaşın sonlandırılması 

için Sparta’ya barış elçileri gönderirler. Ancak şimdi de kadınların karşısında 

şu sorular vardır: Barış sağlandıktan sonra devletin yönetimi nasıl 

sürdürülecektir? Barışın sağlanması kadınların eşitlik ve adalet talepleri için 

yeterli bir cevap olacak mıdır? Sürdürülebilir bir barış için gerekli olan nedir? 

OYUN AKIŞI4 

Prologos 1: Atina halkı komutan Lamakhos ve ordusunun sefere uğurlamak 

üzere şehir meydanında toplanmıştır. Silah tüccarı Bylepros Lamakhos’a silah 

satar ve Lamakhos savaşa uğurlanır. Lamakhos’un gitmesinin ardından 

kadınlar yaptıkları büyü ile erkekleri uyuturlar ve pelerinlerini aşırırlar. 

Prologos 2: Kadınlar sabaha karşı Praksagora’nın evinin önünde 

toplanmışlardır. Kadınlar erkek kılığına girip mecliste etkileyici bir konuşma 

yaparak şehrin yönetimini kadınlara devretmeyi amaçlamaktadırlar. Meclisi 

ele geçirmek için harekete geçmeden önce son kontrollerini yaparlar. Bunların 

en önemlisi konuşma provasıdır. Çeşitli denemelerden sonra Praksagora’nın 

konuşmasına karar verirler ve onun liderliğinde meclise doğru yola çıkarlar. 

Parados: Sabah uyanan erkekler kıyafetlerinin çalınması sebebiyle kadınların 

kıyafetlerini giyerek şehir meydanında toplanırlar. Terzi Dikaiopolis’ten 

kadınların yönetimi ele aldıklarını öğrenirler. Dikaiopolis onlara yeni kıyafetler 

satar ve erkekler kadınlara hadlerini bildirmek üzere meclisin yolunu tutarlar. 

                                                   

4 Oyun akışı içindeki bölüm isimleri hakkında detaylı açıklama s.39 ‘daki Aristofanes’in 11 Komedyası’na 
bakılabilir. 
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Agon: Meclisten zaferle dönen kadınlar ile onlara karşı son derece öfkeli olan 

erkekler, şehir meydanında karşılaşırlar. Erkekler ile kadınlar arasında bir 

argüman yarışı başlar. Erkekler, kadınların akıl sahibi olmadıkları için devleti 

yönetemeyeceklerini ileri sürerler. Kadınlar savaşı durdurmuş, Sparta’ya elçi 

göndererek barış sürecini başlatmışlardır. Kadınların da hayatlarını 

sürdürebilmeleri için savaşlardan kazanılan paraya ihtiyaçları olduğunu iddia 

ederler. Bunun üzerine kadınlar savaş olmadan da para kazanılabileceğini, 

savaş başlamadan önce de Atina’da yaşamın pekâlâ sürüp gittiğini söylerler. 

Kadınların argümanları karşısında çaresiz kalan erkekler onları devleti 

yönetebileceklerini kanıtlamaları için bir belâgat yarışmasına davet ederler. 

Kadınlara “Sineklerin vızıltısı ağızlarından mı çıkar yoksa kıçlarından mı?” 

sorusunu yöneltirler ve sorunun cevabını kendi aralarında tartışmaya 

başlarlar. Erkeklerin övündükleri belâgat yeteneğinin ne kadar anlamsız 

olduğu bir kez daha ortaya serilir. 

Episodos: Kadınlar meclise yerleşmişlerdir. Artık Sparta’ya yolladıkları elçinin 

dönmesini beklemektedirler. Ne var ki elçi gecikmiştir ve bu kadınlar arasında 

gerginlik oluşmasına sebep olmaktadır. Bu bekleyiş esnasında sahneye 

sırasıyla filozof, ozanlar ve askerler gelir. Bunların hepsi kadınların 

kurdukları yeni düzenden kendilerince nemalanmaya çalışan şarlatanlardır. 

Filozof ve öğrencisi kadınlara belâgat sanatını öğretmeye gelmişlerdir. Ozanlar 

yeni yönetim için bir marş yazmışlardır. Askerler ise kadınlara kendilerini 

erkeklerden korumaları için militer bir güç kullanmalarını önerirler. Hepsi de 

teklifleri karşılığında para isterler. Kadınlar üçünü de reddederler ancak 

aralarına da bir tartışma başlar. Çünkü elçi hala gelmemiştir ve yönetimdeki 

varlıklarını sürdürebilmek için her birinin kafasında farklı çözüm yolları 

vardır. En sonunda elçi, Spartalıların barışmayı kabul ettikleri haberiyle gelir 

ve kadınlar barışı kutlamak için hazırlıklara başlarlar.  

Final: Barışın sağlanması ile silah tüccarlığı yapan erkeklerin ekonomik 

durumu gittikçe kötüye gitmektedir. Artık silah satamamaktadırlar. Onların 

aksine Dikaiopolis, ticaret koşullarının iyileşmesi sebebiyle gittikçe 

zenginleşmektedir. Eski silah tüccarı erkeklerin bir kısmı iş alanlarını 



Kadınlar Meclisi   37 
 

değiştirerek değeri daha yüksek olan pirinç, bulgur, tereyağı gibi malların 

ticaretine başlamışlardır. Oyunun sonunda komutan Lamakhos savaştan geri 

döner. Onları Spartalılarla barış imzalayarak vatana ihanetle suçlar. Ticari 

ayrıcalıklarının ellerinden gitmesini istemeyen eski silah tüccarları ve 

Dikaiopolis, Lamakhos’la konuşarak onu Yunan Birliği’ne ve bu birlikten 

doğacak, emperyal, sömürgeci bir politikaya ikna ederler. Bu odak kadınlara 

barışı kabul ettiklerini ve onu savunduklarını söylerler. Kadınların bir kısmı 

erkeklerin asıl amacının farkındadır ve oyun, kadınların böyle bir politikaya 

izin vermeyeceklerinin işareti olan “mücadeleye devam” jestiyle sona erer. 

KOLAJ ÇALIŞMASI VE DRAMATURJİ TARTIŞMALARI 

Kolaj çalışmasına, yapacağımız kurgunun hangi oyunları içereceğini ve hangi 

tema altında birleşeceklerini göz önünde bulundurarak hazırladığımız çeşitli 

kurgu önerilerini değerlendirerek başladık. Yaptığımız tartışmalar sonucunda 

Antik Yunan komedyasının geleneksel oyun yapısına sadık kalıp çeşitli 

oyunlardaki sahne ve karakterleri bir araya getirerek bir kurgu oluşturmaya 

karar verdik. Aristofanes’in Ekklesiazousai metninde ortaya atılan “Atina’da 

kadınlar meclisi ele geçirse ne olurdu?” sorusunu kurgumuzun teması olarak 

belirledik. Aristofanes, oyunda bu soruyu cevaplarken bir yandan da 

Platon’un ideal devlet anlayışını komik bir dille test etmeyi tercih etmiş ve 

kadınlar tarafından yönetilen Platon’un ideal devletinin karmaşaya 

sürüklenişini göstermiştir. O dönem için güncel bir değeri de olan bu 

tartışmayı ele almak yerine bu soruya (Aristofanes’in diğer oyunlarından da 

faydalanarak) kendi cevabımızı oluşturmaya karar verdik. 

Bu sorunun cevabını oluşturabilmek için Atina’nın sosyal yapısı ve kadınların 

sosyal hayat içinde konumlanışı üzerine çeşitli araştırmalar yaptık. Ayrıca 

kadınların meclisi ele geçirmeye karar vermesinin sebeplerini güçlendirmek 

adına, Lysistrata’nın ana teması olan Atina’ya yıkımdan başka hiçbir şey 

getirmemiş Peloponnesos Savaşı’nı kadınları bu harekete iten öğelerden biri 

halinde işlemeyi tercih ettik. Bunu daha iyi gösterebilmek adına oyuna 

müzikli bir ön oyun ekledik, sefere giden Lamakhos ve emrindeki askerlerin 

uğurlanışını sahnelemeye karar verdik. Bu sahnede vurgulamak istediğimiz 
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bir diğer nokta ise savaş ekonomisinden nemalanan silah tüccarları ile 

kadınların bu duruma farklı bakış açılarıydı. 

Kadınlar komutan Lamakhos ve donanmasının sefere gitmesiyle şehirde 

oluşan askeri boşluktan faydalanarak kocalarının kılığına girip meclisi ele 

geçirirler. Yönetimi ele geçirmelerinin sebebi, sahip oldukları yönetme 

yetkisini sürekli yıkım yaratacak kararlarda kullanan ve savaşa sebep olan 

erkeklerin yönetiminden memnun olmamalarıdır. Oyuna, bu konuyu 

konuşmuş ve planlarını yapmış şekilde başlarlar. Planlarını yılın belli 

zamanlarında sadece kadınların katıldığı şenliklerde yaşanan buluşmaları 

esnasında yapmışlardır. Önlerindeki en büyük engel o güne kadar sadece 

erkeklere ait olan kamusal alanda bulunmamalarından ötürü mecliste nasıl 

konuşma yapacaklarına dair tecrübelerinin olmamasıdır. İlk sahnenin 

sonunda bu hazırlıklarını da tamamlayarak meclise doğru yola çıkarlar. 

Kadınların yönetimi ele geçirmesinden sonra yönetme haklarını kaybetmiş 

erkeklerin bu duruma vereceği tepki yanıtlanması gereken bir diğer soruydu. 

Atina, genç nüfusun büyük bir kısmı savaşta olduğu için yaşlı, zengin ve 

belâgat yeteneği gelişkin erkekler tarafından yönetilmektedir. Şehirde yönetme 

yetkisi, yurttaşlık hakkına sahip tek grup olan erkeklerdedir. Erkekler, 

çocukluktan itibaren belâgat sanatının önemine inanırlar ve gymnasion’da 

eğitim alırlar. “Akıl” onlar için sadece erkeklere bahşedilmiş bir özelliktir. 

Kadınlar bu özelliğe sahip olmadıkları için devleti yönetebilecek kapasitede 

değildirler, hatta kadınların devleti yönetmesi fikri onlara son derece 

yabancıdır. Kadınların yönetimi ele geçirmelerini de erkekliklerine yapılan bir 

saldırı, bir tehdit olarak algılarlar. Savaşla olan bağlarını netleştirmek üzere 

Kömürcüler oyunundan esinlenerek bu odağı silah üreticileri olarak 

yorumlamayı tercih ettik. Para kazanabilmek için savaş çıkarıp silah satarlar 

ve sebep oldukları yıkım, fakirlik onlar için kaygı duyulacak bir konu değildir. 

Yukarda bahsettiğimiz akıl-belâgat-rasyonalite tartışmalarını derinleştirmek 

için Immanuel Wallerstein’in Avrupa Evrenselciliği: Gücün Retoriği kitabındaki 

yönetim, iktidarın meşrulaştırılması, retorik sayesinde yeniden üretilen 

hakimiyet gibi tartışmaları yürütme gereği duyduk. 
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Kömürcüler oyununda kendisine ve ailesine barış satın alan, ticaret 

yapabilmeye başladığı için gittikçe zenginleşen Dikaiopolis’i de kurguya dahil 

ettik. Oyunun parados bölümünde, kadınlar tarafından kıyafetleri çalındığı 

için terzi Dikaiopolis’in yolunu tutan silah tüccarı erkek korosu, kadınlara oy 

veren Dikaiopolis’i vatan haini olarak görmektedirler. Savaş koşulları 

Dikaiopolis’in ticaret yapmasını engellemektedir bu yüzden kadınların 

yönetimi ele geçirerek savaşa son vermeleri fikrine sıcak bakar. Kendi kârını 

düşünür. Burjuvazinin bir yandan serbest piyasa için barış çağrısı yapan bir 

yandan da kârını artırmak için savaş destekçiliğinden vazgeçmeyen yüzünü 

temsil eder. Oyun boyunca tiplemenin Kömürcüler oyununda var olan bireyci 

ve çıkarcı kimliği derinleştirilmeye ve nedenselleştirilmeye çalışılmıştır. 

Klasik komedyada fikirlerin tartışıldığı ve ana karakterin zaferiyle sonuçlanan 

agon bölümünde Praksagora önderliğindeki kadın korosu ve kocası Blepyros 

önderliğindeki erkek korosu karşılaşır. Bu bölümün metnini ve kurgusunu 

oluştururken Lysistrata oyunun agonundan ve Bulutlar oyunundaki tartışma 

konularından faydalandık. 

Kadınların zaferiyle sonuçlanan agondan sonra, oyun kurgusunun geri 

kalanında yönetimdeki kadınların ne yapacağı bir diğer önemli soruydu. 

Yaptığımız tartışmalarda her şeyin en doğrusunu yapan bir kadın odağı 

çizmeyi tercih etmenin çok gerçekçi olmayacağına karar verdik ve oyun içinde 

gördüğümüz kadın karakterlerin bu soruyu tartışmasını sahnelemeye karar 

verdik. Kuşlar oyununda kuşlar tarafından kurulan yeni devletten 

nemalanmaya gelen çeşitli şarlatanları gördüğümüz sahneyi kurgunun bu 

kısmında kullanmayı uygun bulduk. Kuşlar oyununda gördüğümüz bu 

tiplemeleri oyunun kurgusu doğrultusunda yeniden doğaçladık. Kadınlar 

Sparta’ya gönderdikleri barış elçisinin dönmesini beklerlerken, meclise 

kurulan yeni düzenden kendilerine pay çıkarmaya çalışan şarlatanlar gelmeye 

başlar. Mecliste erkekler gibi belâgat yapabilmeleri için belâgat dersi vermeye 

filozof, yeni yönetim için marş yazan ozanlar ve olası bir isyan ya da saldırıya 

karşı onları koruyacak asker satan şarlatanlar gelir. Bunların ortak amacı 

kadınlardan para koparmaktır. Bu odak bir bakıma eski sitemden 
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nemalananların yeni sisteme eklemlenme çabalarını ve yeni düzeni manipüle 

ederek tekrar çıkar mekanizmalarını kurmaya çalışmalarını ifade eder. 

Düzenin aynen devam etmesini sadece iktidar vitrininin değişmesini 

amaçlarlar. Şarlatanların yaptıkları öneriler, sattıkları şeyler kadınlar 

arasında fikir ayrılıklarının iyice ortaya çıkmasına sebep olur. Bazıları bu 

satılan şeyleri gerekli bulurken kimileri bunlara ihtiyaçları olmadığını 

savunur. Kadınların var olan düzene bir alternatif geliştirmemeleri ve 

ortaklaştıkları minimum noktanın “savaşın durdurulması” olması bu 

tartışmaları doğurmuştur. Gittikçe şiddetlenen tartışma barış elçisinin 

dönüşüyle unutulur ve kadınlar barışı kutlamak için büyük bir şenlik 

yapmaya karar verirler. 

Oyunun finaline geldiğimizde artık silah satamayan erkek korosunun ve 

ticaret yapabildiği için zenginleşen Dikaiopolis’in kadınların yönetimi altındaki 

durumları ve bundan sonra neler olabileceği üzerine tartışmalar yapmamız 

gerekti. Antik Yunan’da iktidar ve zenginlik, hem savaşlar hem de 

sömürgeleştirilen yerlerle yapılan ticaret yoluyla sağlanıyordu. Yunanistan 

için bir iç savaş anlamına gelen bu savaşın bitmesi, silah tüccarlarının 

faydalanabileceği bir durum oluşturabilirdi ve ticaretten elde edilecek 

zenginlik ile daha büyük savaşlar için ilk adım atılabilirdi. 

Tartışmalarımız doğrultusunda, ürettiği silahların hiçbir değeri kalmayan 

silah tüccarlarının bir kısmının, son hamlelerini yaparak ellerindeki silahları 

yok pahasına satıp diğer ticaret alanlarına girmelerini tercih ettik. Terzilikten 

büyük bir tüccarlığa adım atmaya başlamış Dikaiopolis ile erkek korosunu 

kadınların düzenlediği şenlikte bir kez daha karşı karşıya getirdik. Sektör 

değiştirmiş olan erkek korosu ve Dikaiopolis arasında fiyatlar konusundaki 

anlaşmazlık iki tarafında kârlı çıkacağı şekilde çözülse de, Lamakhos’un 

askerleriyle birlikte savaştan dönüp şenlik alanına gelmesiyle şenlik sekteye 

uğrar. Erkek korosu ve Dikaiopolis ilk kez aynı fikirdedir ve Lamakhos’u daha 

büyük zenginlikler için bu barışın ne kadar önemli olduğu konusunda ikna 

ederler. Ancak anlattıkları barış, kadınların hayal ettikleri gibi eşitlikçi bir 
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barış değil, Yunanistan sınırları ötesindeki ülkeleri daha rahat 

sömürebilmeleri için bir araçtır sadece. 

Kadınların bu duruma karşı alacağı tutum tartışılmaya başlandığında 

Atina’ya barışı getirerek otuz senelik savaşı durdurmayı başarmış, bir yandan 

da dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış kadın korosundaki herkesin aynı 

şekilde tepki göstermesinin gerçekçi olmayacağına karar verildi. Finalde 

kadınların bir kısmı şenlikte barışı kutlar ve halinden memnun bir biçimde 

tasvir edilirken; Praksagora ve birkaç arkadaşının aslında onları nelerin 

beklediğinin, belirli kazanımlar elde edilse de mücadele etmenin 

bırakılmaması gerektiğinin farkında olduğu gösterildi.  



 
 

KADINLAR MECLİSİ 

ÖN OYUN 

(Atina halkı, komutan Lamakhos ve ordusunu sefere uğurlamak üzere şehir 

meydanında toplanmıştır. Silah tüccarları Blepyros önderliğinde, Lamakhos’a 

silah satar ve Lamakhos savaşa uğurlanır. Lamakhos’un gitmesinin ardından 

kadınlar yaptıkları büyü ile erkekleri uyuturlar ve pelerinlerini aşırırlar.) 

 

1. SAHNE  

Praksagora: (Sahne karanlıktır. Praksagora elindeki lambayı yakar.) 
Ey toprak lambamın parıldayan hüzmesi! Bu yüksek 
mertebeden kolaçan et civarı. Ah lambam sen bizim 
kıymetlimizsin. Yalnız sen en derin sırlarımıza nail olur 
ve alevinle aşk gecelerimizi aydınlatırsın. Meyve ve şarap 
dolu bir mahzeni açtığımızda da, cepheden gelen bir 
ölüm haberini okuduğumuzda da refakatçimizsin sen. 

(Sahnedeki kadınlar da ellerindeki lambayı yakar ve Praksagora’ya katılırlar.) 

Kadın korosu: (Birbirlerini fark ederek Praksagora’ya katılırlar.) Bize asla 
ihanet etmez, tanık olduğun sırlarımızı komşulara 
dökmezsin. İşte bu yüzden Haziran Şenliği’nde gizlice 
yaptığımız planın tüm inceliklerinden haberdarsın. 

Praksagora: Ordu seferde, erkekler çırılçıplak uykuda. Haydi kadınlar 
ortada ne kaptan ne tayfa varken geçin dümenin başına 
ve asılın küreklere. Erkeklerin bir kaşık suda koparttığı 
bu fırtına gemimizi batırmasın, sürüp giden bu savaş 
Atina’yı yok etmesin diye, hazır mısınız meclisi ele 
geçirmeye? 

Kadın korosu: Hazırız! 
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1. kadın: Ama anlatın önce Haziran Şenliği’nde konuştuğumuz 
hazırlıklar usulünce yapıldı mı? 

3. kadın: Yapılmaz olur mu? Her gün kocamı meclise gönderdikten 
sonra tepeden tırnağa yağa bulandım, çıktım güneşin 
altına, yandım. O günden beri koltuk altı kıllarımı hiç 
kesmedim fırça gibi oldular. (Koltuk altı kıllarını gösterir.) 

Kadın korosu: (Şaşırarak) Aaa! 

4. kadın: (Üzülerek) Ben de bıraktım ama uzamadı benimkiler o 
kadar. 

3. kadın: Sen sarışınsın seninkiler uazmaz. Fifikide bilir benimki 
yerlere kadardı. Kestim kestim sakal yaptım, kestim 
kestim sakal yaptım. 

(Gülüşmeler) 

2. kadın: Ben de göğsüme garip bir şey sürdüm göğüs kılım çıktı 
bakın! 

5. kadın: Affedersiniz şu kıl tüy muhabbetini keselim lütfen, 
midem kalktı da. 

3. kadın: N’oldu kıskandın mı? 

(Gülüşmeler) 

Praksagora: Mecliste takacağımız sakalları bulabildiniz mi, ya 
pelerinler? (Kadınlar pelerinleri ve sakalları gösterip 
takmaya başlarlar.) Konuştuğumuz gibi her şey tamam. 
Artık mecliste yapacaklarımızın provasını yapmaya 
başlayabiliriz. 

1. kadın: (Praksagora’ya) Hadi sen geç şöyle de kürsünün başına 
oturumu yönet. (Diğerlerine) Oturalım kadınlar. 

(Arkadan bir nara duyulur.) 

6. kadın: Heyt! 

Praksagora: Ne yapıyorsun sen orada? 

6. kadın: Kusura bakmayın kadınlar sızmış kalmışım. 

Praksagora:  İçki mi içtin sen? 

6. kadın: Kim ben mi? Yok. Evet içtim. Ama bir sorun niye içtim. 

Kadın korosu: Niye? 

6. kadın: Ben kocam sızsın da uyusun diye onu içirdim. Gel dedim 
istersen bir kapışalım kim daha çok içiyor. O içti, ben 
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içtim, o içti, ben içtim, o sızdı, ben bir daha içtim. Yalnız 
o sonuncuyu içmeyecektim. 

5. kadın: Bir sarhoşumuz eksikti hanımlar o da oldu. 

Koro: Hadi geç bakalım sen de şuraya. 

(7. kadın örgüsünü çıkarıp örmeye başlar.) 

5. kadın: Hanımefendi ne yapıyorsunuz? 

7. kadın: İki ters bir düz. 

5. kadın: İnanmıyorum meclisteyiz! 

7. kadın: Hiçbir şeycik olmaz ben bir yandan dinler bir yandan 
örerim. 

5. kadın:  Pes! 

8 .kadın:  Yol yakınken geri mi dönsek? 

1. kadın: Saçmalama! 

Praksagora:  Mecliste de mi öreceksin rezil kadın? 

7.kadın:  Ne olmuş canım azıcık örsem daha mı az dinleyeceğim 
sanki? 

Praksagora:  Adam olun kadınlar adam olun! Yani kadın olduğunuzu 
bir süreliğine unutun. Hadi şimdi şu sakallarımızı 
takalım ama dikkat edin çenenizi, gerdanınızı iyice 
kapatın. (Kadınlar sakalalarını takar) Artık kadın 
olduğumuzu kim anlayabilir ki? 

7. kadın:  Peki iki lafı bir araya getirip konuşmayı kim yapacak? 

3. kadın:  Sen şaka yapıyorsun herhalde aramızda dili pabuç kadar 
olmayan biri varsa şaşarım ben. 

1. kadın:  Tabi biz heyecanlanmayalım yeter, erkeklerden daha 
iyisini bile yaparız. 

2. kadın:  Peki aramızda konuşma tecrübesi olan biri var mı? 

Praksagora:  Zaten asıl toplanma nedenimiz de bu. Mecliste 
yapacağımız konuşmanın provasını almak. İşte kürsü 
şurada. Hadi bakalım kim denemek istiyor? (Sessizlik) 
Yok mu konuşmak isteyen? 

3. kadın:  Fifiş! 

2. kadın:      Yok olmaz. (Nazlandıktan sonra kürsüye çıkar.) Deneme, 
deneme… (Çeşitli ses denemeleri yaparak kaba bir ses 
tonu keşfeder.) Erkeğim, erkeğim, erkeğim, değerli 
yurttaşlar! Ben o sahtekarların şaraba su katmalarına 
izin vermeyeceğim, tanrıçalara yemin olsun ki… 
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6. kadın:  Hay tanrıçalar çarpsın seni!  

Praksagora:  Erkekler tanrıçalara yemin eder mi hiç? 

2. kadın:  Zeus’a yemin olsun ki… 

5. kadın: Ama dini konuları devlet işlerine karıştırmayalım lütfen. 

8. kadın:  Yol yakınken geri mi dönsek? 

Praksagora:  Saçmalama. (2. kadına) İn sen de şuradan. Bu dil 
sürçmeleri ipliğimizi pazara çıkarabilir. Dikkat 
etmeyeceksek hiç kalkışmayalım bu işe. Başka kim 
denemek istiyor? 

3. kadın:  (Kendinden emin.) Hah! 

Koro:  Hah! 

3. kadın:  Bugün burada hep yaptığımız gibi fikir alışverişiyle 
tartışma ile soru cevap yöntemiyle bir karara varacağız. 

1. kadın:  Retorik! 

3. kadın:  Birinci soru, sen. 

2. kadın:  Ben mi? (Erkek taklidi yaparak) Ben mi? 

3. kadın:  Söyle bakalım aslan parçası dünyanın en güzel şehri 
neresidir? 

Koro:  Atina de, Atina. 

2. kadın: Atina mı? 

3. kadın:  Güzel. İkinci soru Atina’nın ismi nereden gelmektedir? 

1. kadın: Athena.  

3. kadın: Güzel. Üçüncü soru… 

Koro: Eee!! 

3.kadın: Son soru. Atina’nın en meşhur üç yemeği hangileridir? 

(Sessizlik.) 

3. kadın:  Sanırım bu üç soru arasındaki sıkı bağı kavradık. Yine 
de sorunun cevabını merak eden arkadaşlar için: birinci 
cevap tanrıça köftesi… 

1. kadın: İkinci cevap kaynana sopası. 

3. kadın:  Yanlış! 

Koro: İn aşağı, in oradan! 

Praksagora:  Yeter! Bütün demokratik yöntemleri tükettiğimize göre 
artık ben konuşacağım. (Kürsüye çıkar.) Sevgili baylar! 
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(Kadınlara erkek olduklarını hatırlatarak) Baylar! Söyleyin 
bakalım dünyanın en güzel kenti neresidir? 

Koro:  Hımm. Atina? 

Praksagora:  Doğrusu kolay bir soruydu benimkisi. 

1. kadın: Gerçekten de öyleydi. 

2. kadın:  Hop, hemen de verdik cevabı. 

Praksagora:  O zaman çırpınmadan cevaplayın şu kolay soruyu. 
Atina’mızın göz kamaştırıcı güzelliğine son zamanlarda 
baktınız mı hiç? O’nun eski asaletini zarafetini hatırlayan 
var mı aranızda? Sizlerin de dikkatini çekmiyor mu 
Agora’nın kiri pası, size de değişmiş gelmiyor mu yüce 
Zeus’un tapınağı? 

2. kadın:  Peki neden bu hale geldik? 

Koro:  Neden? 

Praksagora:  Çünkü bu kenti güzelleştiren bizlerdik ve onu bir öksüz 
gibi savaşın ortasında bırakan, kana ve çamura 
bulanarak çirkinleşmesine sebep olan da yine biziz 
dostlarım. 

Koro:  Ah! 

Praksagora:  Söyleyin lütfen, bizi biz yapan ve bizi hayvanlardan 
ayıran en büyük özelliğimiz nedir? 

1. kadın:  Herkes bilir ki erdemlerimizdir. 

Praksagora:  Çok doğru ama aramızdan kaçımız erdemlerimizi 
hatırlıyoruz hala ? 

Koro:  Hiçbirimiz! 

Praksagora:  Söz konusu yağlı bir zafer olduğunda hepimiz 
erdemlerimizin üstüne basıp geçmiyor muyuz? Ben 
Atinalı Blepyros, zor da olsa itiraf ediyorum işte: 
Rüşvetçinin, jurnalcinin, hırsızın biriyim ben. Ben ve 
silah tüccarı diğer dostlarım paramıza para katmak için 
Atina’yı savaşa sürükleyip durduk bugüne kadar. Ama 
tanrıların gazabına uğramadıysam hala sadece ve sadece 
güzel karım Praksagora sayesindedir. 

2. kadın:  Sen yat kalk karına dua et. 

3. kadın:  Praksagora olmasan tükürürdüm ya suratına… 
Praksagora olmağına göre… 

(Praksagora’nın suratına tükürürler.) 
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Praksagora:  Suratıma tükürürken ne kadar da cömertsiniz dostlarım. 
Ama unuttuğunuz bir şey var, siz de farklı değilsiniz 
benden. Karılarınızın yüzü suyu hürmetine tanrılar 
tarafından izin veriliyor yaşamanıza. Değil mi ki 
erdemden yana fakirleştik hepimiz, çırpındıkça kirli bir 
bataklığa saplanıyor geleceğimiz. Bu tarihi günde tarihi 
bir teklif yapacağım sizlere: Gelin hala vakit varken ve 
yüce Zeus’un öfkesini çekmemiş, yıldırımlarından 
nasibimizi almamışken meclisin yönetimini kadınlara 
devredelim! 

(Kadınlar rol yaptıklarını unutarak alkışlar.) 

Praksagora:  Meclisteyiz!  

(Kadınlar toparlanıp devam ederler.) 

2. kadın: Ne? Yönetimi kadınlara devretmek mi, asla olmaz! 

8. ve 4. kadın :  Neden olmasın? 

(Hepsi birden şaşkınca Praksagora’ya bakarlar.) 

Praksagora:  Karış! 

(Kadınlar gürültülü bir şekilde birbirlerine vurmaya ve bağırmaya başlarlar.) 

Praksagora:  Şşt kızlar! (Kadınları susturur.) Oylamayı başlatıyorum. 
Atina yönetimi kadınlara devredilsin diyenler? Hayır 
devredilmesin diyenler? Atina yönetimi oy çokluğuyla 
kadınlara devredilmiştir. 

1. kadın:  Evladım ne güzel, ne akıllıca konuştun ama 
unuttuğumuz bir şey var. Ya okçular seni tanıyıp dışarı 
sürüklerse o zaman ne yapacağız? 

8. kadın:  Yol yakınken… (Bütün kadınlar ona bakıp sustururlar.) 

3. kadın:  Biz ne güne duruyoruz canım, kılına dokunanı pişman 
ederiz yaptığına. 

Praksagora:  Barış gelene kadar pes etmek yok.  

2. kadın:  Barış gelene kadar meclisten çıkmak var mı? 

Koro: Yok! 

Praksagora: Sözümüz söz mü? 

Koro:  Söz! 



48   Kadınlar Meclisi Oyun Metni 

 

Praksagora:  Acele etmezsek elimiz boş dönmek zorunda kalacağız. 
Şimdi şu pelerinleri sıvayın, yürürken bükülsün beller 
taşısın sizi değnekler. 

6. kadın:  Meclise giden yaşlılar gibi söylensin o eski türküler. 

1. kadın:  Haydi bakalım baylar yolculuğumuz başlar. 

5. kadın:  Baylar sihirli kelime. 

1. kadın:  Sakın ha çam devirme. 

4. kadın:  En ufak bir hata, yedirtir bize ayvayı. Kulağı kesik dolu 
her yer. Tetikte olalım yeter. 

Koro:  Akıl var elbet kafamızda.  

Fırtına kopar gücümüzle.  

Haydi bakalım baylar yolculuğumuz başlar. 

Akıl var elbet kafamızda. 

Fırtına kopar gücümüzle.  

Erkeklerin olan bu dünyada… 

Haydi, bakalım baylar yolculuğumuz başlar. 

Erkeklerin devri bitti kadınlar yazsın tarihi. 

Erkeklerin devri bitti kadınlar yazsın tarihi. 

(Erkek taklitlerine geri dönerek meclise doğru yola çıkarlar.) 

 

2. SAHNE 

Blepyros:  (Sahneye koşarak girer. Üzerinde kadın kıyafetleri vardır.) 
Hayır! Olamaz! 

(Diğer altı erkeğin de sahneye girmesiyle toparlanır. Bütün erkekler, terzi 

Dikaiopolis’in dükkanına kıyafet almaya gelmişlerdir. Birbirlerini tanırlar. Yedi 

erkek de kıyafetlerinin çalınmış olduğunu fark edip ağlamaya başlar.)  

9. erkek:  (Bağırarak) Ağlamayın! Ağlamayın yurttaşlar. Tamam, bu 
sabah kadın kıyafetleriyle uyanmış olabiliriz. (1. erkeğin 
kafasına vurarak) Ağlama lan! Kendi kıyafetlerimizi 
bulamamış da olabiliriz. Ama hala erkeğiz ha, hala 
erkeğiz? 
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Hep beraber: (Bağırarak, coşkuyla) Erkeğiz! Erkek! 

2. erkek:  (Telaşla) Bir erkek geliyor. 

(Dikaiopolis’in kölesi Manes geçer.. Bütün erkekler ağızlarını başörtüleriyle 

örterler. Manes’in onları tanımaması için kadın taklidi yaparlar. Manes 

uzaklaşır.) 

3. erkek:  Yurttaşlar böyle çok dikkat çekiyoruz ama böyle olmaz. 

4. erkek:  Bence de. Daha inandırıcı olmamız lazım. Acaba 
kalçalarımızı soldan sağa 180 derece mi çevirsek? 

2. erkek:  Hayır yurttaşlar! Fark edilmemek istiyorsak kıçımızı 
sağdan sola sallamalıyız. 

5. erkek:  Üstadım kalçaları değil göğüsleri çevirmeliyiz. (Göğüsleri 
göstererek) Sallayın şunları! 

(Hararetli bir tartışmaya tutulurlar.) 

2. erkek:  Yurttaşlar, bir erkek daha geliyor. 

(Manes geri döner. Bütün erkekler önceki yaptığından daha abartılı taklit 

yapmaya çalışır. Blepyros, kendini tutamayarak inandırma işini abartıp 

bağırarak dans eder. Manes korkup kaçar. Bütün erkekler Blepyros’un 

hareketlerini yadırgayarak ona bakar. Blepyros onları fark eder. Duraksar.) 

Blepyros:  Ne bakıyorsunuz? 

(Bütün erkekler Blepyros’a tükürür.) 

2. erkek:  (Heyecanlı) Yurttaşlar! Terzi Dikaiopolis geliyor. 

(Dikaiopolis, kölesi Manes ile birlikte dükkana doğru yürür.) 

Dikaiopolis:  Tanrılar Atina’yı korusun! Yeni bir çağ başlıyor Menes. 

Manes:  Menes değil efendim Manes. 

Dikaiopolis:  Bütün kötü günler geride kalacak Menes. Hepsi bitecek 
gidecek. 

Manes:  Menes değil efendim Manes. 

Dikaiopolis:  Bak Menesciğim. Bugüne kadar söylemek isteyip de 
söyleyemediğin bir şey varsa bugün söyleyebilirsin. 

Manes:  Gerçekten mi? 
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Dikaiopolis:  Söyle canım içinde kalmasın. 

Manes:  Efendim benim adım Menes değil Manes. 

Dikaiopolis: (Kahkaha atarak) İlahi Menes, alem adamsın. 

(Tam dükkanı açacakken kadın kıyafetleri içindeki erkekleri fark eder.) 

Dikaiopolis:  (Şaşırarak) Bayanlar! 

Hep beraber: (Yalandan bir şaşırmayla) Dikaiopolis! 

Dikaiopolis:  Biz de Menes ile bir kutlama yapıyorduk. 

5. erkek:  Neyi kutluyordunuz acaba? 

Dikaiopolis:  Haberiniz yok mu? Mecliste yeni bir karar yürürlüğe 
girdi, onu kutluyorduk biz de. (Manes’e) Müşteri geldi, 
hadi iş başına. 

(Erkekler kendi aralarında sessizce tartışmaya başlarlar) 

4. erkek:  Biz buradayken meclisteki kararı kim vermiş olabilir ki? 

(O sırada Manes kadınların aslında erkek olduğunu anlar.) 

Manes:  (Dikaiopolis’e) Efendim… 

Dikaiopolis: Dur Menes muhabbetin sırası değil şimdi. 

Manes:  Ama efendim… 

Dikaiopolis:  Menes! Hadi iş başına artık. 

Blepyros:  Dikaiopolis, mecliste kim konuştu dediniz acaba? 

Dikaiopolis: Blepyros konuştu. 

Hep beraber:  (Şaşkınlıkla) Ne? (Blepyros’a bakarak) Blepyros mu?  

9. erkek:  Ne yani, Blepyros kendi bastonu, kendi sandaleti, kendi 
tüniği ile mi konuştu? 

Dikaiopolis:  Evet, aynen öyle. 

8. erkek:  (Kahkaha atarak) İlahi Dikaiopolisciğim. (Tüm erkekleri 
başına toplar) Arkadaşlar, demek ki Blepyros’un 
kıyafetini alan kişi, Blepyros’un yerine geçmek için 
Blepyros’un kıyafetlerini alma yolunu seçmiş olabilir. 
(Bütün erkekler durumu anlar.) 

Blepyros: Dikaiopolis, Blepyros nasıl gözüküyordu acaba? 

Dikaiopolis:  Doğrusunu söylemek gerekirse Blepyros bugün biraz 
tuhaftı. 
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9. erkek: Nasıl tuhaf? 

Dikaiopolis:  Kürsüye çıktığında kendi gibi görünmüyordu. 

1. erkek:  Ne gibi görünüyordu? 

Dikaiopolis:  Daha zayıftı. Teni daha soluktu. Konuşurken yüzü 
kızarmıyordu. Sesi daha temizdi. Çok güzel konuştu. 
Kendi gibi değildi işte. Hatta bir kadına benziyordu bile 
diyebiliriz. 

8.erkek:  Arkadaşlar, demek ki Blepyros’un yerine geçmek için 
Blepyros’un kıyafetlerini alan kişi, bir kadın olabilir. 

(Erkekler anlamışlardır ve telaşlanırlar.) 

Blepyros: Dikaiopolis, peki ne karara vardı o herifler? 

Dikaiopolis:  Bugün Blepyros, çok farklı bir konuşma yaptı. Kadınların 
erdemlerinden bahsetti. Her bir erdeme karşılık da 
erkeklerin bir kusurunu söyledi. Mesela “Üçkağıtçının 
biriyim ben.” dedi.  

Hep beraber: (Sakince) Bunu biliyoruz. 

Dikaiopolis:  “Haydutum.” dedi. 

Hep beraber:  Bunu da biliyoruz. 

Dikaiopolis:  “Jurnalciyim.” dedi. 

Hep beraber:  (Şaşkınlıkla Blepyros’a bakıp) Bunu duymamıştık. 

Blepyros:  (Pişkinlikle) Bu şahsen çok sürpriz oldu. 

Dikaiopolis:  “Kadınlar dünyadaki en yüce varlıklardır.” dedi. “Onlar 
ne kadar adil ise, ben de o kadar pislik, yalancı, 
kokuşmuş, çıkarcı, palavracıyım.” dedi. 

(Blepyros hariç tüm erkekler gülüşürler.) 

5. erkek:  Evet. Dünyada Blepyros’tan daha adi… 

9. erkek:  Daha şerefsiz… 

4. erkek: Daha haysiyetsiz başka kimse yoktur. 

(Blepyros hariç tüm erkekler kahkaha atar. Bir süre sonra Blepyros kızar.) 

Blepyros:  (Bağırarak ve ağlayarak) Hanımlar, hiç yakışıyor mu 
sizin gibi kibar hanımefendilere? Seven var sevmeyen var 
ama değil mi? Ay sinirlerim boşaldı. (Dikaiopolis’e 
dönerek) Beyefendiyi dinliyoruz. 
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Dikaiopolis:  Blepyros dedi ki: “Bu ülkeyi kurtarmanın tek bir yolu 
var: O da yönetimi, meclisteki erkeklerin karılarına 
devretmektir.” 

Hep beraber: (Büyük bir kızgınlıkla bağırarak) Ne? 

Dikaiopolis:  Diye bağırdı meclistekiler. Sonra… 

Dikaiopolis: “Durun, durun! Oylama yapalım.” diye bağırdı biri. 

Hep beraber: Eee, siz ne karar verdiniz? 

Dikaiopolis:  Biz mi? Biz mi? (Manes onu uyarmaya çalışır. Manes’i 
susturur.) Biz erkeklerden ne yarar gördük şimdiye kadar 
bayanlar? Sorarım size ne yarar gördük? (Manes yine 
uyarmaya çalışır. Onu ikinci defa susturur.) Bizim 
içimizde o kadar aşağılık, o kadar yüzsüz, o kadar 
namussuz adamlar var ki! Bu adamlar o kadar hainler 
ki! Onlar yüzünden çıkmaza girdi Spartalılarla 
alışverişimiz. Onlar ki, bir hıyar, bir tavşan, bir domuz, 
bir baş sarımsak, bir çimdik tuz görsünler; Sparta’dan 
geldi diye kıyameti kopartırlar. Bir gün sonra bu malları 
kaçak mal diye toplayıp açık arttırmada satışa 
çıkartırlar. Hele o silah tüccarı Blepyros yok mu o! 
Çıkıyor meclise, gümbürdetiyor meclisi. Altüst ediyor 
Helen ülkesini. Bir de bakmışsın, savaş gümbürtüleri 
duyuluyor sağda solda. Sonra bu herifler dize dize 
yasalar çıkartıyorlar “Sparta ile ticaret yasaktır” diye. 
Niye diye soruyorsun. 

Hep beraber:  (Büyük bir öfkeyle bağırarak) Onlar bizim düşmanımız. 

Dikaiopolis:  Diyorlar. Sen benim ekmeğimle niye oynuyorsun adi 
herif! İşte ben sırf bu yüzden kadınlara oyumu verdim, 
yüce kadınlara. Bizi doğuran analara oyumu verdim ben. 
İşte bugün sizin gününüz! Bugün kadınların günü! 

(Dikaiopolis’in konuşması sırasında öfkelenen erkekler, Dikaiopolis’in onları 

fark etmesi için başörtülerini çıkarırlar.) 

Dikaiopolis:  (Şaşkınlıkla) Aaa? 

Hep beraber:  Yaa! 

Dikaiopolis: Hee! 

Hep beraber:  Yaaaa! 

Dikaiopolis:  Haa! 

Hep beraber:  (Öfkeyle) Yaaaa! 

Dikaiopolis:  (Ağlamaklı) Hadi be! 
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Blepyros: Yurttaşlar, ne duruyoruz. Hadi gidip geri alalım 
demokrasimizi. 

Hep beraber:  (Öfkeyle Dikaiopolis’e) İçimizdeki hainlerin hesabı da 
sorulacaktır elbet. Yürüyün! 

1.erkek:  (Utanarak) Yurttaşlar, Bu kıyafetlerle mi gideceğiz 
meclise? 

(Bütün erkekler, bu kıyafetlerle gidilemeyeceğini fark etmiştir, ama bozuntuya 

vermezler. Blepyros, Dikaiopolis’ten erkek kıyafeti alabileceklerini ima eden bir 

hareket yapar.) 

Blepyros: Dikaiopolis, sen ki Atina’nın en yüce… 

5. erkek:  En şanlı… 

3. erkek:  En cömert esnafısın. 

Blepyros:  Bize birer tane tünik verir misin? 

Dikaiopolis:  (Çekinerek saklandığı yerden çıkar.) Veririm veririm ama 
size on obolden aşağı olmaz. 

Hep beraber:  Yuh! Kazıkçı! 

Dikaiopolis:  On beş oldu. 

Hep beraber:  (Çaresizce) İşbirlikçi kalleş.  

Dikaiopolis:  Size en son yirmi obol olur. 

Hep beraber:  (Birbirlerine kararsızlıkla baktıktan sonra) Anlaştık. 

Dikaiopolis:  Güzel. 

(Dikaipolis herkese tunik satar.)  

 

3. SAHNE 

(Meclisten zaferle dönen kadınlar ile onlara karşı son derece öfkeli olan erkekler 

şehir meydanında karşılaşırlar.) 

Blepyros:  Kimler kimler gelmiş, nerden geliyorsunuz? 

Praksagora:  Seni ne ilgilendirir moruk! 

5. Erkek:  Beni mi ne ilgilendirir? 
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2. Kadın:  Aşığımdan geldiğimi düşünmüyorsun herhalde? 

2. Erkek:  Öyleyse ne demeye sıvıştın şafak vakti benim evimden 
benim mantomla ha? 

1. Kadın:  En iyi arkadaşımın doğum sancıları tutmuş gece, o da 
çağırtmış beni. 

3. Erkek:  O zaman niye kendi mantonu almıyorsun ha? 

Erkek korosu:  Ha? 

3. Erkek:  Bıraktın beni çırılçıplak, attın üzerime etekliğini, bir ölü 
gibi bıraktın beni orda. 

3. Kadın:  Aaa, tanrıçalar aşkına! Öylece çıktım dışarı olduğum gibi, 
kadın korkuyla yalvarıyordu. 

7. Erkek:  Haberin yok mu peki alınan kararlardan? 

5. Kadın:  Tek bir kelime bile. 

4. Erkek:  Oturun ve keyfini çıkarın öyleyse siz kadınlara verilmiş 
deniyor koskoca devlet. 

Kadın korosu: (Yapmacık bir şekilde şaşırarak) Ne?  

1. Kadın:  Desene kurtuldu devlet ebediyen. 

(Gülüşmeler) 

Blepyros: Böyle bir saçmalık olamaz! Daha evlerinin dışına adım 
atmayı beceremeyen kadınlar mı yönetecekmiş meclisi? 
(Erkek korosu kahkaha atar.) Söyleyin bakalım ilk 
icraatınız ne olacak ne yapacaksınız siz mecliste?  

Praksagora: İlk icraatımızı gerçekleştirdik bile kocacığım.  

Blepyros:  Ne yaptınız? 

Praksagora:  Sizin işinize son verdik! 

Erkek korosu:  Ne! 

Praksagora: Bundan böyle Atina’da silahlar ancak çelik çomak 
niyetine kullanılacak.  

(Gülüşmeler) 

Blepyros:  Kadın, kadın, o beğenmediğin iş sayesinde doyuyor senin 
karnın. O demir madenleri sayesinde kaç çocuğun rızkı 
sağlanıyor, kaç çocuğun evine ekmek giriyor biliyor 
musun sen? Savaş olmazsa bütün Atina aç kalır aç! 

Praksagora:  Aç falan kalmayız. Sizin savaşlarınız başlamadan önce 
güllük gülistanlıktı her şey, köylerden boy boy ekin 
fışkırıyordu, aç değildik açıkta değildik, ne etimiz eksikti 
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ne sütümüz. Yoksa bu savaşlarınız sizin karnınızı değil 
de işkembenizi şişirmek için olmasın? 

Blepyros:  Sen devlet yönetmeyi kolay zannettin galiba. Biz 
savaştan vazgeçtik diyelim ki Spartalılar boş mu duracak 
zannediyorsun? Ben de isterdim senin gibi hayal 
kurmayı ama burası Atina burada her şey gerçek! 

2. Erkek:  Blepyros, çekil bakalım. (Kadınların üzerlerine doğru 
yürümeye başlar) Biz saldırmazsak o Spartalılar aç 
kurtlar gibi dadanırlar ülkemize, çekirge sürüleri gibi 
sararlar dört bir yandan. (3. kadına doğru) O Spartalılar 
öyle gaddar, öyle vahşi, öyle barbarlardırlar ki bırakın 
köylerdeki ekinleri seni bile diri diri yerler küçük kız! (3. 
kadın çığlık atar, diğer kadınlar onu sakinleştirirler.) 

Praksagora: Sen bunlarla kafanı hiç yorma kayınbabacığım, barış 
elçileri çoktan yola çıktı bile, elleri kulaklarında müjdeli 
haberi getirirler yakında. 

Blepyros:  Ne dedin, ne dedin? 

Praksagora:  Sparta’ya barış elçileri gönderdik dedim. 

Blepyros: Böyle bir saçmalık olamaz! 

Erkek korosu:  Olamaz! 

Blepyros:  Fındık kabuğunu doldurmayan beyninizle niye böyle bir 
işe kalkışıyorsunuz ki siz? Böyle bir alıklığı ancak siz 
yaparsınız zaten! 

Praksagora:  Bizim aklımızda pekâlâ yeter devlet yönetmeye. 

Blepyros:  Sen benle akıl mı yarıştırıyorsun sevgili karıcığım? 

Praksagora:  Evet yarıştırıyorum sevgili kocacığım! 

Blepyros:  Var mısın bir düelloya? 

Praksagora:  Varım! 

Blepyros:  Soruyorum soruyu. 

Praksagora:  Sor! 

Blepyros:  Soruyorum. 

Praksagora:  Sor! 

Blepyros:  (4. Erkeğe dönerek) Sor! 

2. Erkek: Ama zordur bu sınav. İyi çalışmak düşünmek gerekir, 
incelik ister… 

1. erkek:  Tefekkür ister… 

5. Erkek:  Muhakeme gücü ister… 



56   Kadınlar Meclisi Oyun Metni 

 

Erkek korosu:  İster oğlu ister. 

3. Erkek:  Soruyoruz hazır mısınız? 

1. Kadın: Hazırız sor. 

5. Erkek:  Üstadım! 

4. Erkek:  Ey siz erkeğe bahşedilmiş yüce aklın üstünlüğüne saygı 
duymayan kadınlar, söyleyin bakalım aklınız yettiğince, 
sineklerin vızıltısı ağızlarından mı çıkar yoksa 
kıçlarından mı? 

3. Kadın:  Biz de bir soru soralım size. Erkekler devleti akıllarıyla 
mı yönetir yoksa kıçlarıyla mı? 

(Kadınlar gülüşür.) 

5. Erkek: Şu hayâsızlığa bak! Daha sivrisineğin vızıltısının 
ağzından çıktığını bilmeyen kadınlar gelmişler devlet-i 
âliyi yönetmeye talip olmuşlar. 

2. Erkek: Çocuklar, çocuklar bir yanlış anlaşılma oldu galiba, 
bütün Atinalılar bilir ki sineklerin vızıltısı götünden 
çıkar. 

4. Erkek: Olur mu üstadım sivrisineklerin diyaframları dar olduğu 
için buradan geçen hava baloncukları... 

(Erkek korosu kendi içlerinde bir tartışmaya girişirler. Tartışma sesleri 

sivrisinek vızıltısına dönüşür. Kadınlar etraflarındaki hayali sinekleri öldürerek 

erkeklere tartışmada galip geldiklerini kanıtlarlar.) 

 

4. SAHNE 

(Kadınlar gergin bir şekilde Sparta’ya gönderilen elçiyi beklemektedirler.) 

3. kadın:  Gönderdiğimiz elçi hala dönmedi. 

1. kadın:  Gelir, gelir. 

Kadın korosu:  Gelir, gelir. 

2. kadın:  Ya Spartalılar elçileri reddettiyse ya onları diri diri 
yedilerse, duymadınız mı adam neler neler dedi? 

5. kadın:  Yok artık saçmalama. 

8. kadın:  Yol yakınken… 
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Praksagora:  Sakın o cümleyi tamamlama! Kadınlar ne oluyor size? 
Hemen yelkenleri suya indirdiniz. Merak etmeyin gelecek 
elçiler. 

7. kadın:  Birileri geliyor! 

Praksagora:  Tanrıçalar aşkına siz de kimsiniz? 

1. filozof:  Tanrıça: Çok tanrılı dinlerde cinsiyeti kadın olan tanrı, 
ilahe. 

4. kadın:  Bu paspallar da kim? 

1. filozof:  Paspal: Kılık kıyafetçe düzgün olmayan kimse. 2: çok 
kepekli bir un türü. 3: kötü cins esrar. Bu tanımlardan 
hiçbirine uymadığımızı görüyorum, anlat onlara. 

2. filozof:  Merhaba kadınlar, üstadımız akademide söylev sanatı 
üzerine dersler veren çok önemli bir filozoftur. Ben de 
onun en iyi öğrencilerinden biriyim. 

2. kadın: (2. filozofun taklidini yaparak.) Niye geldiniz?  

2. filozof:  Sizler bugüne kadar evlerinizden hiç çıkmadınız, okula 
gidemediniz, cahil kaldınız. Hocamız ve ben de sizleri 
aydınlatmak için ders verme geldik. 

2. kadın:  Ne dersiymiş?  

2. filozof:  Belâgat dersi. 

1. filozof:  Belâgat: Sözle inandırma, iyi konuşma sanatı, retorik! 

2. filozof:  Hocamız sizlere söylev sanatını mecliste kullanmak 
üzere, uygulamalı olarak öğretmek istediğini söyledi. 

6. kadın:  Uygulamalı mı? 

1. filozof:  Uygulamalı: Yalnız teorik olarak kalmayıp pratiğe 
dökülen, tatbiki, kılgılı, amelî iş. 

2. filozof:  Tabi, cüzi bir miktar karşılığında.  

1. filozof:  Cüzi: Az, çok az, pek az. 

(Kadınlar anlamazlar.) 

1. filozof:  Es: Başta müzik olmak üzere çeşitli sanat alanlarında 
kullanılan kısa süreli duraklama anı. Özellikle tiyatroda 
karşılaşıldığında pek hoşa gitmez. 

7. kadın:  Tamam o zaman, söyleyin bakalım bir kilo demir mi daha 
ağırdır yoksa bir kilo pamuk mu? 

1. filozof: Pamuk:Çukurova bölgesinde yetişen, ebegümecigillerden, 
kozalak biçimindeki meyvesi üç, dört veya beş dilimli 
olan tarım bitkisi.  
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2. filozof:  Örnek: “Yaraya pamuk bastı.” 

1. filozof:  Demir: Koyu mavimtırak renkli işlenmesi kolay, işlenim 
alanı geniş maden. 

2. filozof:  Örnek: “Hemşirem rıhtımdaki demir iskelede 
oturuyordu.” 

1. filozof:  Pamuk ve demir bir ikilem yaratır. İkilem: iki önermesi 
olan iki önermenin de yargısı bulunan tasım, kıyasım, 
mukassem. Yani pamuklar birer tarım ürünüyse, 
demirler birer madense, pamukların demir olup olmadığı 
bizim temel sorumuzu oluşturur. Soru: öğrenme amaçlı 
yöneltilen sözlü ve yazılı cümlelerdir. Bunlara karşılık 
olarak cevap verilir ve cevabımıza ulaşmış 
bulunmaktayız. 

2. filozof:  Ne kadar da çekici bir zekâ değil mi kızlar? 

4. kadın: Ben anlamadım demir mi daha ağır pamuk mu? 

(Filozoflar cevap veremezler.) 

1. kadın:  Şimdi kıçınıza tekmeyi basmadan gidin buradan! 

1. filozof: Kıç: Vücudumuzun arka bölmesinde bulunan kaba et, 
popo. 

2. filozof:  (Korkarak) Hocam gidelim isterseniz. 

1. filozof:  Kıçla ilgili bazı Yunan deyimleri.  

2. filozof: Ama derse geç kalacağız. 

1. filozof:  Kıçından anlamak, kıçıyla gülmek, kıçın kıçın gitmek, 
kıçımın kenarı, ayrıca bakınız göt! (Kadınlar üstlerine 
yürürken, filozoflar kaçar.) 

1. kadın:  Ay adamı göndermeseydik keşke. Ben bizim elçi gelene 
kadar ona bütün küfürleri öğretirdim. 

(Gülüşmeler)  

5. kadın:  Elçi gelecekse tabi. 

Praksagora:  Uzaktan birileri geliyor.  

3. kadın:  Sparta’dan haber mi geliyor yoksa? 

1. kadın:  Elçi değil ki bu. 

8. kadın:  Yoksa… 

7. kadın:  Siz de kimsiniz? 

1. ozan: Bizler ozanız. 
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2. ozan: Baldan tatlı türküler söyleriz. 

3. ozan:  Homeros gibi ilham perilerimizin kulu kölesiyiz. 

1. ozan:  Yeni yönetiminiz için methiyeler düzmeye geldik.  

1. ozan:  Ağır. 

3. ozan: Hafif.  

1. ozan:  Uzun.  

2. ozan:  Kısa. 

1. ozan:  Acı. 

3. ozan:  Tatlı.  

2. ozan: Methiyeler. 

4. kadın:  Yahu yönetime yeni geldik neyi methedeceksiniz? 

Kadın korosu:  Hiç! 

Ozanlar: İşte tam da bu yüzden burada bu üç divane… 

3. ozan: Her yeni yönetime lazımdır bir marşı milliye. 

Kadın korosu: Marşı milliye mi? 

2. ozan:  Çocuklarımız her sabah bu marşla uyansın.  

1. ozan:  Kadınlarımız meclise giderken bu marşı haykırsın. 

3. ozan:  Tüm ülke gümbür gümbür bu marşla coşsun. 

(Ozanlar şarkılarını söyler.) 

Savulun kadınlar mecliste girdi.  

Kalmadı mecliste hiç pipi. 

Athena kutsadı bu yüce milleti. 

Kadınları başa geçirdi. 

Tanrıçalar korusun bu yüce milleti.  

Kalmadı mecliste hiç pipi... (5.kadın şarkıya dahil olur.) 

Praksagora:  Ay senin sesin ne güzelmiş öyle. 

5. kadın:  Çok duygulu söyledim ondandır. 

1. kadın:  Kapı gıcırtısından hallice. Ne anladınız şu saçma sapan 
şarkıdan bilmiyorum. 

3. ozan:  Şarkı değil teyzeciğim marş bu marş. 

1. kadın:  Hadi be oradan sen bize oradan şöyle oynak bir şey 
söylesene. 
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5. kadın: Niye dalga geçiyorsunuz? Güzel değil mi çocuklarımızın 
her sabah söyleyeceği bir marşlarının olması. Sevgili 
dostlar alıyoruz, hatta siz her on yılda bir bize yazıverin 
bundan bir tane. Ne istersiniz karşılığında? 

Ozanlar:  Küçük küçücük minicik bir maaş bağlayın yeter. 

2. kadın:  Tamamdır gençler bundan sonra siz devlet sanatçısısınız. 

5. kadın:  Evet devletin sanatçısı. 

Praksagora: Ne olur bakın etrafınıza sizden başka bu şarlatanlara 
inanan var mı?  

1. kadın: Evladım niye böyle yapıyorsunuz, niye şarlatanlık 
yapıyorsunuz çocuğum? Ayıp değil mi eşek kadar 
adamlar olmuşsunuz. Haydi dışarı. (Ozanlar gider.) 

Praksagora:  Marş da nerden çıktı şimdi? Biz birbirimize söz vermedik 
mi, meclise girer girmez ilk işimiz barışı getirmek 
demedik mi? 

2.Kadın: Evet, ama barış görüşmelerinin bu kadar uzun süreceği 
bize söylenmedi.  

(Kadınlar tartışmaya başlar.) 

3. kadın:  Kadınlar kendinize gelin silah tüccarları bize saldırmak 
için fırsat kolluyor. 

8. kadın:  Umarım elçi eli boş dönmez. 

7. kadın:  Elçi eli boş dönerse silah tüccarları bizi mecliste 
barındırmaz. 

6. kadın:  İşte o zaman kendimizi korumak için özel koruma 
tutmamız gerekir. 

1. kadın:  Koruma mı? 

(İki asker Timotes ve Salamis gelir.) 

Timotes:  (Yanındaki askere) Kıta dur! Bir iki! Üç dört! Asker 
uyuma, sen uyursan o ölür, o ölürse sen uyursun! Ceza, 
bir şınav. (Kadınlara yönelir.) Kadınlar duyduk ki iktidarı 
ele geçirmişsiniz, hayırlı olsun. (Bütün sahne boyunca 
bağırarak konuşur.) Ben emekli albay Timotes. 
Praksagora lider kişiliğine hayranım. Erkeklere yaptığınız 
darbe çok hoşumuza gitti. 

Praksagora:  Beyefendi niye bağırıyorsunuz? 

Timotes: Askerim ben! 

Praksagora:  Onu anladık zaten. 
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Timotes:  Sağol! Kadınlar yeni iktidar; yeni düşmanlar, sizi 
yerinizden etmeye çalışacak yeni odaklar, cepheler 
demektir. Peki, sizi bunlardan kim koruyacak?  

Kadın korosu:  Kim?  

Timotes:  Yıllar süren özveri, disiplin ve fedakârlık dolu 
çalışmaların meyvesi: Salamis!  

Salamis:        (Yerden kalkarken) Aaah! 

Timotes: Seninle gurur duyuyorum asker! 

Salamis:  Sağol! 

Timotes:  Salamis isterseniz özel korumanız, özel fedainiz, özel 
bodyguardınız olur. 

Praksagora:  Beyefendi bu daha yerden kalkamıyor bu mu koruyacak 
bizi? 

Timotes:  Görünüşe aldanma Praksagora. İsterseniz size küçük bir 
gösteri yapalım. Salamis!  

Salamis:  Komutanım, evet komutanım! 

Timotes:  Başla! (Salamis sadece elini oynatmasına rağmen Albay 
Timotles ağır bir darbe almışçasına yerde yuvarlanır.) 
Kadınlar, ne kadar hızlıydı gördünüz değil mi? 

Kadın korosu:  Gördük gördük. 

Timotes:  Göremeyenler için ağır çekimde bir daha yapalım. (Ağır 
çekimle) Salamis! 

Praksagora:  Beyefendi ne yapıyorsunuz? 

Timotes: Kadınlar, bu sefer gördünüz değil mi? (Çenesi yerinden 
çıkmış gibi davranır.) 

Kadın korosu:  Gördük! 

Timotes:  Salamis, çenemi düzelt oğlum. Kadınlar hepiniz uygun 
birer ücret karşılığında Salamis sahibi olabilirsiz.  

Praksagora:  Biz bunu kendi aramızda konuşalım. Kadınlar ne 
dersiniz alsak mı? 

Kadın korosu:  Alalım, alalım! 

Praksagora:  Alacağız ama önce ufak bir deneme yapmamız lazım. Gel 
Salamis, dur, dön, başla! (Salamis’i albay Timotes’in 
üstüne gönderir, ikisi de çıkarlar.) 

2. kadın:  Niye gönderdin onları? 

Praksagora: Bu mu koruyacaktı bizi?  
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3. kadın: Eğer elçi dönmezse bu Salamis gibi bin tanesine 
ihtiyacımız olacak.  

Praksagora:  Merak etmeyin kadınlar elçi de dönecek barış da gelecek. 

3. kadın:  O zaman daha çok ihtiyacımız olacak kendimizi 
savunmaya. 

6. kadın: Doğru hangi güçle koruyacağız kendimizi? Şu kollara 
bak. (3. kadının kolunu gösterir.) 

5. kadın:  Bence bir istihbarat ağı kuralım. Kim hakkımızda ne 
düşünüyormuş şıp diye öğreniriz. 

Praksagora:  İşimiz yok bir de jurnalci mi tutacağız? Erkeklerden ne 
farkımız kalır o zaman? 

2. kadın:  Ne yapacağız o zaman, böyle elimiz kolumuz bağlı mı 
oturacağız? 

Praksagora:  Beklemeyeceğiz tabi. Eğer bize saldıran olursa biz de 
savunacağız kendimizi.  

4. kadın:  Bir de düzenli ordu mu kuracağız? 

5. kadın:  Asla olmaz ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. 

1. kadın:  Az önce istihbarat diyordun ne oldu? 

5. kadın:  Bilgi almanın şiddetle ne ilgisi var? 

Praksagora:  Savaş zamanı bu jurnalciler yüzünden kaç kişi öldü 
hatırlasana. 

5. kadın:  Yeter! Başkalarının dediğine karsı çıkmaktan başka ne 
biliyorsun sen? Taktın peşine getirdin bizi buraya kadar, 
pineklemekten başka yaptığımız bir şey de yok. 

3. kadın:  Evet tiranlık peşindesin sen. Ben bunu nasıl anlamadım?  

Praksagora:  Zorla mı geldiniz canım meclise? 

8. kadın: Ben size dedim yol yakınken geri mi dönsek dedim, 
dinlemediniz gördünüz mü başımıza geleni! 

1. kadın: Ne saçmalıyorsun ne gelmiş başımıza? 

8. kadın: Bilmiyorum üstüme gelme! 

1. kadın:  Tanrılar çıldırmış olmalı! 

4.kadın:  Kadınlar, Sparta’ya yolladığımız barış elçisi geliyor.  

Praksagora: Hoşgeldin, hadi anlat ne oldu? 

Barış elçisi: Kadınlar, size bir barış antlaşması getirdim! Hem de üç 
türlü şarapla, üçünün de ayrı ayrı tadına bakarsınız. Al 
bakalım Praksagora, bu beş yıllık bir barış. 
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6. kadın:  Hop orda dur bakalım! Barış bizim işimiz. (Şarabı içer.) 
Bu ne be zift gibi bir şey, donanma hazırlığı var bunun 
altında.  

Barış elçisi:  E o zaman on yıllığın tadına bak.  

6. kadın: Bu da buram buram elçi kokuyor. 

Barış elçisi: E madem öyle otuz yıllığın tadına bak, hem karada hem 
denizde! 

6. kadın: İşte bu tanrıça balı, tanrıça kokusu! Gelsin Dionysos 
şenlikleri! 

Praksagora:  Aldım gitti bu barışı, döküp içiyorum son damlasına 
kadar. Kadınlar kurtulduk artık savaş belasından. E 
hadi başlayalım barışı kutlamaya. 

3. kadın:  Önce söyle dört başı mamur bir sofra kuralım. 

6. kadın:  Ama yalnız biz yersek olmaz, herkes yemeli herkes 
içmeli. 

3. kadın:  Bütün Atina gelsin o zaman çoluk çocuk herkes otursun 
soframıza. 

1. kadın: Haydi! 

Kadın korosu:  Haydi! 

 

 

5. SAHNE 

(Şehir meydanında pazar kurulmuştur.) 

Dikaiopolis:  (Elindeki yılan balığına bakarak) Ey yıllardır gözümde 
tüten sevgili, sen ey Dikaiopolis’in yanıp tutuştuğu kız! 
Hizmetçiler bakın Sparta’dan yılan balığı geldi. 

2. erkek:  (Elindeki mızrağa bakarak) Ey bunca zamandır göz nuru 
döktüğüm sevgili, sen ey Spartalıları delip geçen 
delişmen! Bakın çocuklar gidiyor mızrağım. 

Dikaiopolis:  Nerde kaldı şaraplar sülünler, ördekler, bıldırcınlar 
nerde? Bütün malları hazırlayın birazdan bütün Atina 
burada olur. Tez kurun şu tezgahı! 

Blepyros:  Bıldırcın var, keklik var, şarap, tereyağı, zeytin, bulgur, 
domates, domates!.. 

5. erkek:  Ne yaptınız o güzelim silahlara? 
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3. erkek: Hepsini sattık gitti. 

2.erkek:  Sattınız mı? Kime? 

3. erkek: Açıkgöz birisine. 

1. erkek:  Barışın ilan edildiğinden habersizdi, çok iyi bir teklif 
verdi. 

4. erkek:  Söyleyin nerde buluruz bu enayileri? 

Blepyros:  Çok geç, barışın ilan edildiğini geç de olsa öğrendi sonra 
da bizden aldığı kılıçların bir tanesiyle intihar etti. 

(Gülüşmeler) 

3. erkek:  Açıkgöz, beş parası kalmayınca cebinde, gözü açık gitti 
eşek cennetine. 

Dikaiopolis:  Bakıyorum sektör değiştirmişsiniz beyler. 

Erkek Korosu: Dikaiopolis! 

Dikaiopolis: Şaraplarınız güzele benziyor. 

7. erkek:  Ne sandın has Trakya şarabı. 

Dikaiopolis: Kaç obol istersin bunun küpüne? 

Blepyros: Elli obol. 

Dikaiopolis:  Elli mi? Delirmişsin sen be! Ben bunlara on beş obol 
veririm üstüne de domatesleri isterim. 

Blepyros:  Uyanıklık yapmaya çalışma Dikaiopolis. Az sonra bütün 
Atina’nın burada barışı kutlayacağını herkes biliyor, 
şarap su gibi gidecek.  

1. erkek:  Sen ne kadara satıyorsun şarabın küpünü? 

Dikaiopolis: Yetmiş obol. 

3. erkek:  Biz niye kardan zarar ediyoruz ki biz de altmış obole 
yükseltelim. 

Dikaiopolis:  Ne dediğini duydum! O zaman ben de elli obole satarım. 

7.erkek:  Kırk obol oldu şarap. 

Dikaiopolis: Otuz obol! 

7.erkek: Yirmi obol! 

Dikaiopolis: On obol! 

7. erkek: İki alana bir bedava! 

Dikaiopolis: Bir alana bir bedava! 
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3. erkek:  Bedava! 

Blepyros:  Yurttaşlar ne yaptığınızın farkında mısınız siz? Bundan 
sonra bu pazarda şarabın bir küpü seksen obol anlaştık 
mı? 

Dikaiopolis: Anlaştık! (El sıkışırlar.) 

2. erkek: Anlaştık çocuklar bizim payımız ne bundan? 

Blepyros:  Babalık hakkını unutur muyum hiç. Sana dilediğin 
kadar şarap bedava baba, ama şunları önce diz bakalım 
tezgaha. Hadi siz de yardım edin bakalım, birazdan 
şenlik başlayacak çabuk olun! 

(Müzik başlar. Praksagora ve kadın korosu halkı şenliğe çağırarak gelir.) 

Praksagora:  Gelin Atinalılar üç güzelleri, Artemis’i, Afrodit’i, Athena’yı 
çağıralım! Gözleri parıl parıl yanan Bakhos’u çağıralım! 
Ardından bütün tanrılar gelsin, yalnız bırakmasınlar bizi 
bu barış gününde! 

2. erkek: Yeter, yeter! Yine mi geldin lan manyak karı, pis karı! 

Blepyros:  Hadi be oradan! Sevgili karım, şeker karım benim, hoş 
geldin! 

2. erkek:  Ne, şeker mi? Şirret o be şirret! Dilerim Zeus’tan 
aparlanıp toparlansın, harman olup havalansın, kargılar, 
burgular, direkler, mertekler de üstüne yağsın inşallah! 

Blepyros:  Yeter be adam, içmeden sarhoş mu oldun sen? Barışın 
geldiği böyle mutlu bir günde keyfimizi kaçırma ama.  

Praksagora:  Kadınlar siz de duydunuz mu benim duyduklarımı? 

1. kadın:  Bunamadıysam eğer benim duyduklarım da seninkilerle 
aynı. 

3. kadın:  Belli ki seninki savaştan ümidi kesmiş baksana 
zerzevatçı olmuş. 

(Gülüşmeler) 

Praksagora:  Nedense bana pek inandırıcı gelmedi. 

Blepyros:  Spartalıların savaştan vazgeçtiğine inanıyorsun ama 
kocana inanmıyorsun. 

7. erkek:  Bıktık biz artık savaştan. 

3. erkek:  Veda ettik silahlara. 

Dikaiopolis: Şahidim ben de sözlerine. 
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Blepyros:  Madem kurtulduk artık şu savaş belasından birlik olup 
el ele verelim, barışın şarabını birlikte içelim. 

1.kadın: Ne benim ne de onun, hepimizin bu şarap. Madem siz de 
içmek istiyorsunuz buyurun birlikte içelim. 

Blepyros: Ne yapalım madem, öyle olsun. Ah sizler, insanın 
ağzından girip burnundan çıkarsınız valla. Ne duruyoruz 
birlikte içelim hep beraber türkü söyleyelim. (Testiye 
yönelir.) 

Praksagora:  (Testiyi elinden alır.) Türkü söyleyelim söylemesine ama 
önce söz verin bakalım, şaraba su katmayacağınıza ve 
barışa el uzatmayacağınıza. 

Blepyros:  Söz. 

Erkek korosu:  Söz! 

6.kadın: Söylensin o zaman eski türküler barışı seven Athena’nın 
başı için! 

(Müzikle birlikte içeri savaştan dönen komutan Lamakhos ve askerler girer.) 

Lamakhos:  Kes! Demek türkü söyleyeceksiniz ha! Ulu Zeus, şunların 
yaptıklarına bak. Düşmanlarımızla barış anlaşması 
imzalamışlar. 

Dikaiopolis:  (Kendi kendine) Gitti gider güzelim barış. 

Lamakhos:  Spartalılarla bırakın el sıkıp kucaklaşmayı, yan yana bile 
gelemeyiz. O Spartalılar ki bütün gün ırgat gibi 
çalışmaktan başka bir şey bilmezler, bir de köpek 
yavrusu gibi üremeyi. Ama bizler Atinalıyız unuttunuz 
mu? 

Praksagora: Yeter! Biz Helenler hepimiz aynı ailenin çocuğu değil 
miyiz, aynı tanrılara kurban kesmiyor muyuz, her yıl 
aynı şenliklerde bir araya gelmiyor muyuz? 

Blepyros:  Böyle olurken Anadolu’daki barbar kavimler bize karşı 
bıçak bilerken biz neden birbirimizi öldürelim, neden bu 
şehrin altını üstüne getirelim anlamıyorum. 

Lamakhos:  Ölen askerlerimizin öcünü almayacak mıyız yani? 

2. erkek:  Hay ağzını öpeyim. 

Praksagora:  Sen öç alacaksın diye daha kaç kişi ölsün? 

Dikaiopolisi:  Hem öç alacağız diye açlıktan ölmek de var. 

Blepyros:  Öç ilkel bir duygu Lamakhos. 

Lamakhos:  Siz savaşın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz tabii. 
Bin kişiyiz, karşımızda üç yüz bin kişilik Sparta ordusu. 
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Korktum, ürktüm, ama askerlerime belli etmedim. 
Hemen yaverimi yanıma çağırdım, “yaver size bugün 
savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” dedim. Üç yüz 
askerim o anda intihar etti. Söylediklerimi yanlış 
anlamışlardı. Üzüldüm, kahroldum, ama askerlerime 
belli etmedim. Hemen elimde kalan yedi yüz askerimi 
yanıma aldım ve düşman hatlarına doğru taarruza 
başladım. En öndeyim, düşman hatlarını yara yara 
ilerliyorum. Arkamdan gelen aslanlar da benim 
yaraladığım köpeklerin canlarını alıyorlar. Tam düşman 
komutanına yaklaştım, kılıcımı boynuna dayamıştım ki 
sizin barış haberiniz onun hayatını kurtardı. 

Praksagora:  Altı yıldır hep aynı terane. 

6. kadın: Biz bu masalları çok dinledik. 

3. kadın:  Yalnız Lamakhosçuğum geçen sefer anlattığın hikaye var 
ya o daha inandırıcıydı. 

(Gülüşmeler.) 

Blepyros: Lütfen. Şimdi bütün Atina bir olsak ödeyemeyiz 
Lamakhos’un hakkını. Çünkü o altı yıldır kahramanca 
koruyor devletini. Bakmayın siz böyle durduğuna o da 
biliyor durup düşünme vaktinin geldiğini. (Lamakhos’u 
erkek korosunun yanına götürür ve kadın korosunun 
duymayacağı şekilde konuşurlar.) 

Lamakhos:  Durup düşünme vakti mi? 

Blepyros:  Daha büyük düşünmenin Lamakhos. 

Dikaiopolisi:  Daha büyük!  

1. erkek: Bir kayıkçı kavgası değil mi Spartalılarla yaptığımız. 

7. erkek:  Aynı kayıkla geçmek dururken Ege’nin karşı kıyısına. 

3. erkek:  İçimizden biri boylasın diye denizin dibini. 

Dikaiopolis: İndiriyoruz kürekleri birbirimizin kafasına. 

Blepyros:  Düşle Lamakhos, Ege’nin ötesini düşle. 

7. erkek:  Mezopotamya’nın verimli ovalarını... 

1. erkek: Babil’in göz kamaştıran bahçelerini... 

Dikaiopolis:  Perslerin zengin saraylarını... 

3. erkek:  İran’ı... 

1. erkek:  Turan’ı... 

4. erkek:  Hindistan’ı düşle. 
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7. erkek:  Türlü türlü kumaşlarla yüklü kervanları. 

3. erkek:  Şişkin karınlarında köle taşıyan gemileri düşle. 

Blepyros:  Kılıçtan keskin bir aklın yönettiği Asya’yı düşle. 

Erkek korosu: Barışı düşle Lamakhos, barışı düşle. 

Lamakos: Böyle düşününce barış daha bir güzel göründü gözüme. 

Blepyros: Barışın şerefine! 

Erkek korosu:  Barışın şerefine! 

Blepyros:  Hanımlar Lamakhos’la konuştum anlattım ona barışın 
ne kadar güzel bir şey olduğunu. O da ikna oldu tabii ki. 
Ne duruyoruz başlasın kutlamalar, çalınsın sazlar, 
söylensin o eski türküler, haydi!  

(Blepyros Praksagora’nın elinden barış testisini alır, şarabı içerken dans 

etmeye başlar. Aynı zamanda askerler ve yakınları kucaklaşırlar. Atina halkı 

topluca dans etmeye başlar. Praksagora ve arkadaşları gerçek barışın 

gelmediğini sezer ve lambalarını yakarak yeni bir plan kurmak üzere 

birleşirler.) 



 
 

Aristofanes’in On Bir Komedyası1 

Mustafa Yıldız 
Müjde Yılmaz 

Antik Yunan’ın en iyi komedya şairi olarak nitelendirilen Aristofanes (M.Ö. 

456-386), "eski komedya"nın son temsilcisi olmakla birlikte komedyanın 

yaratıcısı olarak görülür. Bayağı farslardan oluşan komedyaya dramatik bir 

kurgu çatısı getirerek ona edebi bir eser niteliği kazandırmıştır. Yazarın kırk 

dört eser yazdığı bilinmektedir, fakat günümüze ancak on bir tanesi kalmıştır. 

Türkçeye ise yedi oyunu çevrilmiştir. 

Bu çalışmada on bir komedyanın her biri ele alınmış, kurgusu ve dramatik 

çatısı Antik Yunan komedyasının kalıpları göz önünde tutularak 

incelenmiştir. Bu kalıplar şunlardır; 

Prologos: Oyuna giriş yaparak seyirciyi bilgilendiren kısım. 

Parodos: Koro girişi. 

Parabasis: Koronun seyirciye doğrudan hitap ettiği, kimi zaman yazarı övüp 

onun düşüncelerini savunduğu kısım. 

                                                   

1Bu metin, 2009-2010 eğitim döneminde sahnelenen Lysistrata oyununun arkaplan çalışmaları dahilinde kulübe 
yapılan aktarımın notları temel alınarak hazırlanmıştır. Metin hazırlanırken Aristofanes'in Türkçeye çevrilmeyen 
dört oyunu (Atlılar, Thesmoforiazousai, Ekklesiazousai ve Plutos) için ilk defa 1912'de Londra'daki "the 
Athenian Society" tarafından yayımlanan bir Aristofanes külliyatından faydalanılmıştır: Aristophanes, The 
Eleven Comedies, çeviren bilinmiyor (New York: Liveright, 1943). Türkçesi bulunan oyunlar içinse şu kaynağa 
başvurulmuştur: Aristophanes, Eşekarıları, Kadınlar Savaşı ve Diğer Oyunları, çevirenler Azra Erhat - 
Sabahattin Eyüboğlu (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2006). 
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Agon: Oyunun merkezine oturan tartışma kısmı. Genellikle başkahraman 

kazanır ve karşı taraf sahneyi terk eder. 

Episodoslar: Oyunun sonuna doğru gerçekleşen diyaloglu sahneler. 

Genellikle yeni karakterler görülür ve başlı başına bir vukuat değeri taşırlar. 

Koro şarkıları: Koronun iki yarısının karşılıklı söylediği, belli bir ritmi olan 

şarkılardır. Sahne değişimlerinde ya da oyuncular kostüm değiştirirken 

kullanılır. 

Eksodos: Koro çıkışı. Koro ve karakterlerin şarkılar ve danslarla çıkışıdır. 

Genellikle bir şölen ya da sembolik bir evlilikle, başkarakterin zaferiyle 

oyunun finali verilir. 

Oyunların genelinde çatıyı belirleyen böyle kalıpları olmasına karşın her oyun 

bu düzene bire bir uymamıştır. Örneğin, etkin bir korosu olmayan ya da 

parabasisi bulunmayan oyunlar vardır. Özellikle "eski komedya"dan "yeni 

komedya"ya geçiş sırasında bu çatıların yıkıldığını görürüz. Daha ziyade 

karakterler arası diyaloglar ve öykü ön plana çıkar. 

Yazarın günümüze kadar gelen 11 komedyasını kronolojik sırasıyla ele alacak 

olursak: 

 

1. KÖMÜRCÜLER (M.Ö. 425) 

Oyun M.Ö. 425 yılında, Peloponnesos Savaşı’nın en şiddetli döneminde 

yazılmıştır. Lenea Şenliği’nde oynanmış ve birincilik almıştır. Yazarın kendi 

adıyla çıkardığı ve kayda değer bir başarı elde ettiği ilk oyundur. 

Aristofanes’in barış üçlemesinin (Kömürcüler, Barış, Lysistrata) ilki olan bu 

oyunda barışın nasıl geleceğinden çok neden gerekli olduğu vurgulanmıştır. 

O dönemde Atina’nın başında bulunan Perikles'in ölümüyle demokrasi 

başıboş kalır ve Kleon gibi demagogların eline düşer. Oyunda da bu yönetime 
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yönelik ağır eleştiriler vardır. Tanrıgil, bunları Pers Krallığı’ndan gelen iki elçi 

ve Kralın Gözü, Kofartabas, sayesinde gösterir. Mesela Dikaiopolis tanrılardan 

barış satın almak için Tanrıgil’i gönderir, fakat gitmeden önce Tanrıgil 

meclisten yola çıkmak için para ister. Yarıtanrı olan birinin yol için para 

istemesi hem gülünç bir durumdur, hem de bu kurgu yoluyla istenilen eleştiri 

yapılmış olur. Bu eleştiri temel olarak elçilerin olumsuz yönlerine, halkı 

sömürmelerine ve sürekli savaşı kullanarak para almalarına, yöneltilmiştir. 

Aharnes kasabasının vatandaşı olan Dikaiopolis (“adaletli şehir” anlamına 

gelir) Atina meclisi barış yapmaya yanaşmadığından, Sparta ile kendisi ve 

ailesi için otuz yıllık bir barış antlaşması imzalar. Çoğu kömürcü olan 

Aharnes vatandaşlarından oluşan koro, başta Dikaiopolis'in davranışını 

nefretle karşılar. Daha sonra ise onun bütün Yunan şehirleriyle serbestçe 

alışveriş edip bolluk ve mutluluk içinde yaşadığını görür, imrenir ve haklı 

olduğunu kabul eder. Dikaiopolis onların aracılığıyla Atina halkına, savaştan 

yalnızca belli bir zümrenin faydalandığını ve ticareti yasaklayan, Atina halkını 

aç bırakan Megara emirnamesinin, Perikles'in metresi Aspasia'yı memnun 

etmek için çıkarıldığını söyler  (Bu bilginin doğruluğu bir tartışma 

konusudur.) Bu komedyanın genelinde Aristofanes, barışın ne kadar güzel ve 

rahat bir şey olduğunu göstermek için başkahramanı Dikaiopolis’i bolluk 

içinde yaşatır. 

Dramatik Çatı 

Prologos: Dikaiopolis, Aristofanes’in ağzından konuşur, önce Kleon’a 

hakaretler yağdırdığı oyununu hatırlatır, bu oyunun onu ne kadar 

keyiflendirdiğinden bahseder. Daha sonra da barış gibi önemli bir mevzu 

varken kimsenin meclise gelmemesinden şikâyet eder. Meclisteki sahtekâr 

elçiler ve sahte askerleri deşifre ettikten sonra barış önerisi reddedilen 

Tanrıgil’i yeniden çağırır ve kendi ailesi için otuz yıllık bir barış satın alır. 

Parodos: Kömürcüler korosu düşmanla anlaşan haini aramaya çıkar ve 

şenlik hazırlığındaki Dikaiopolis’i bulurlar. Dikaiopolis, bir çuval kömürü 
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rehin alarak kaçar ve konuşmak için izin ister. Euripides’in kapısına gidip iyi 

bir konuşma için tragedya aksesuarları alır. 

Agon: Koro ile Dikaiopolis arasındaki söz düellosunda Dikaiopolis önce 

koronun yarısını ikna eder, sonra da diğer yarısı ve onlara katılan komutan 

Lamakhos ile atışır. Lamakhos canını kurtarır ama savaştan vazgeçmez. 

Parabasis: İlk parabasiste yazar ne kadar ünlü ve değerli bir yazar 

olduğundan, Atina için hep en doğrusunu söylediğinden bahseder. Diğer 

yazarların sırf oy toplamak için onları pohpohladıklarını, artık bunlara 

kanmamaları gerektiğini belirtir. İkinci parabasiste ise halkın başına gelen 

şeylerin sadece Spartalılardan kaynaklanmadığını kendi içlerinde de aşağılık, 

ahlaksız insanlar olduğundan bahseder. Bu aşağılık, ahlaksız insanlardan 

kastı yöneticilerdir. Yunanların gereksiz yere birbirlerine girdiğini anlatır.  

Eksodos: Lamakhos’un yaralandığını öğreniriz. Lamakhos vurulduğu için acı 

duyarken, Dikaiopolis de çok içtiği için keyif duyar. Lamakhos, bir hekim 

ararken, Dikaiopolis de ne kadar içtiğinin bir kanıtı olması için bir hakem 

gelsin ister. Bu tezatlığın ardından, koro ve Dikaiopolis mutlu şarkılarını 

söylerler. 

 

2. ATLILAR (M.Ö. 424) 

Atlılar oyunu M.Ö. 424 yılında Lenea Şenliği’nde oynanmış ve birincilik ödülü 

almıştır. Bu oyun Aristofanes’in kendi adıyla sahneye koyduğu ilk oyundur. 

Oyunda az sayıda karakter vardır ve öykü ağırlıklı olarak Kleon ile Sosis 

Satıcısı arasındaki tartışmalardan oluşur. Aristofanes, Kömürcüler’de verdiği 

Kleon’dan intikam alma sözünü bu oyunu ile yerine getirmiştir. Kleon’dan 

korkan maske imalatçılarının Kleon'u temsil eden Paflagonyalı tiplemesi için 

maske yapmayı reddettiği, oyuncuların bu karakteri oynamak istemediği, 

hatta bu tiplemeyi Aristofanes’in maskesiz bir şekilde bizzat kendisinin 

oynadığı söylenir.  
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Koronun ismi Atina toplumundaki ekonomik bir sınıftan gelir. "Atlılar" adı 

verilen bu sınıfa mensup olanlar, birçok devlet kurumunda çalışır ve yıllık 

denetime tabi tutulur. Atina halkı, elde ettikleri tahıl ve yağ miktarına göre 

sıralanan ve değişken dört katmanlı bir ekonomik yapıya sahiptir: 

1. Eupatridai = Aristokratlar 

2. İppeis = Atlılar (at alabilecek kadar zengin olan yurttaşlar) 

3. Küçük toprak sahipleri 

4. Esnaf ve işçiler 

Oyundaki karakterler gerçek kişilere karşılık gelir. Demos Atina halkını, 

Demos’un uşakları (Nikias ve Demosthenes) Atinalı iki komutanı, Demos’un 

kahyası Paflagonyalı Kleon’u, Sosis Satıcısı da Aristofanes’i temsil eder. 

Komutan Nikias, Sfakteria Savaşı'nda başarıyla kuşattığı Sparta birliklerine 

saldırmaktan çekinince Kleon, Nikias’ın tutumunu eleştirip kendisine yetki 

verildiği takdirde Sparta ordusunu ele geçireceğini iddia etmiştir. Gerçekten 

de Spartalıları teslim olmaya ikna eder ve Atina’da bir kahraman gibi 

karşılanır. Bu olay, Kleon'un kariyerinin doruk noktasıdır.  

Dramatik Çatı 

Prologos: Oyun Nikias ile Demosthenes’in Paflagonyalı'dan yakınmalarıyla 

başlar. Nikias ve Demosthenes’in yaptığı işleri kendine mal ederek efendisinin 

gözüne giren Paflagonyalı, yalan söyleyen ve bu ikiliye sürekli eziyet eden bir 

kabadayıdır. Şarap içmekte olan Nikias ve Demosthenes, içkinin etkisiyle 

Paflagonyalı'nın herkesten sakladığı kehanetleri çalmaya karar verirler. 

Kehanetleri okurlar ve Paflagonyalı'nın yerini bir sosis satıcısının alacağını 

öğrenirler. Nikias ile Demosthenes, tam bu sırada içeri giren Sosis Satıcısı'na 

kehanetten bahsederler. Sosis Satıcısı başta ikna olmasa da, sonunda 

Paflagonyalı'nın yerine geçmek için yeterli vasıflara sahip olduğuna kanaat 

getirir. Nikias ile Demosthenes, Sosis Satıcısı'nın bu sayede pazar, liman ve 

meclisin yönetimini eline alıp halka türlü eziyetler etme fırsatı elde 

edebileceğini söylerler. 
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Parodos: Kleon evden çıkar, hizmetçilerin üzerine yürür. Ama onlar Atlıları 

çağırır. Kleon da maaşlarını üç obola çıkardığı yargıçları ve kendi 

destekçilerini çağırmak için bağırmaya başlar. Sonunda başa kimin geçeceğini 

belirlemek için bir atışma yapmaya karar verirler.  

Agon: Sosis Satıcısı, Kleon’u alt eder. Kleon ise başına gelenleri meclise 

şikâyet etmek için sahneden ayrılır. Sosis Satıcısı da arkasından gider. 

Parabasis: Bu kısımda Aristofanes niye bu zamana kadar kendi ismiyle oyun 

sahnelemediğinden bahseder. Koro, seyirciyi iyi tanıdığını, onların zevkinin 

her sene değiştiğini, üst üste zaferler kazanan nice şairleri bir kalemde 

sildiklerini anlatır. Bu zamana kadar kendi adıyla oyun sahnelemekten 

çekindiğini söyler. Daha sonra Atina’ya ihtişamını kazandıran eski kuşakları 

ve savaşlarda kahramanca savaşan Atlıları över. 

Sosis Satıcısı sahneye geri gelir; koroya, Kleon’a karşı meclisin desteğini 

kazandığını söyler. Yenilgiyi hazmedemeyen Kleon da kararı Demos’un 

vermesi için onu çağırır, ikisi de dalkavukluk yaparak onun gözüne girmeye 

çalışırlar. Sosis Satıcısı, Kleon’u halkın çektiklerini göz ardı etmek ve 

yolsuzluklarının ortaya çıkmasını önlemek için savaşın bitmesini engellemekle 

suçlar. Kleon’a daha birçok suçlamada bulunur ama bunlar bir süre sonra 

saçma ithamlara dönüşür. Yine de tartışmayı Kleon kaybeder ama vazgeçmez. 

Sosis Satıcısı ile Kleon, şımarık Demos’a en iyi hangisinin hizmet ettiğini 

göstermek için tekrar mücadeleye girişirler ama Sosis Satıcısı, Kleon’un 

yaptığı yüzsüzlükleri ve iftiraları yüzüne vurarak onu alt eder. Kleon son çare 

olarak kendinden sonra gelecek kişiyi tarif eden kehaneti okur; Sosis Satıcısı 

kehanette yazılanlara harfiyen uymaktadır. Kleon yenilgiyi kabul edip sahneyi 

terk eder. Demos, Sosis Satıcısı'na kim olduğunu sorar, o da adının 

Agoraktitos olduğunu, bildiği her şeyi agorada öğrendiğini söyler ve çıkarlar. 

2.Parabasis: Koro girer ve onursuzca yaşayan insanları ifşa etmenin yanlış bir 

şey olmadığını anlatır seyirciye. Daha sonra savaşmak için Hyperbolos’un 

Kartaca’ya gitme emrine uymayan onurlu gemicilerden bahseder.  
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Eksodos: Sosis Satıcısı sahneye girer ve Demos’u bir güzel haşladığını söyler. 

Demos, üzerlerinde barış anlaşması yazan genç kızları koluna takmış bir 

vaziyette sahneye girer, gençleşmiştir. Daha sonra herkes şölene gitmek üzere 

sahneyi terk eder. Kleon da şehrin kapısında bir sosis satıcısı olur. 

 

3. BULUTLAR (M.Ö. 423) 

İlk defa M.Ö. 423 yılında sahnelenen Bulutlar oyunu, Dionysia Şenliği’nde 

oynanmış ve sonuncu olmuştur. Oyunun birinci olamamasında sanatsal 

eksiklikler etkilidir. Bulutlar, diğer oyunlardan farklı olarak komedyaya 

uymayan ciddi bir tona sahiptir ve eksodostaki alışılagelmiş şenlik 

havasından yoksundur.  

Yenilgiyi hazmedemeyen Aristofanes oyunu birkaç yıl sonra gözden geçirerek 

tekrar yarışmaya sokmuş ama yine başarısız olunca bir daha yarışmaya 

çıkarmamıştır. Elimizdeki Bulutlar metni Aristofanes’in revize ettiği 

versiyondur. Hatta Aristofanes, parabasiste kendi edebi yetenekleri yerine 

rakiplerinin acayip teşhirlerini, açık saçık danslarını, iğrenç tiplemelerle dolu 

kaba saba komedyalarını beğendikleri için seyirciyi eleştirir. Elimizdeki metin 

revize edilmiş olsa da kendi oyununu böylesine öven Aristofanes oyun 

üzerinde pek fazla değişiklik yapmamış olsa gerek. Ayrıca elimizdeki metinde 

eksik kısımlar mevcuttur.  

Platon, Plutarhos ve diğer yazarların bu oyuna yaptığı eleştiriler yüzünden 

Aristofanes Batı’da 19. yüzyıla kadar olumsuz bir şekilde algılanmıştır. 

Bulutlar oyunu, diğer oyunları gibi hiciv niteliği taşımaz çünkü: 

• Oyunun oynanmasından bir yıl önce Atina, Boiotialılar’a yenilmiş ve 

pek çok toprak kaybetmiştir. Bu savaştan sonra bir yıllık ateşkes 

imzalanmıştır. 

• Aristofanes, Bulutlar’dan önce yazdığı Atlılar oyununda Kleon’u ağır 

bir şekilde taşladığı için Kleon tarafından mahkemeye verilmekle tehdit 
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edilmiştir. Oyun halk tarafından beğenilip birincilik ödülü alsa da 

Aristofanes’in durumuna hiç kimse tepki göstermemiş, Aristofanes de 

Kleon’un nüfuzunu göz önünde bulundurup bir dahaki sefere daha dikkatli 

olacağına söz vererek kendini kurtarmıştır. 

Durum böyle olunca Aristofanes, oyunlarındaki birçok çatışmanın kaynağını 

oluşturan eski ile yeni arasındaki fikir çatışmasına yönelir ve sofistlere 

saldırır. Sofistlerin atalarının inançlarına, ahlaka ve milli ideallere zarar 

verdiğini iddia eder. Aristofanes zamanında sofistlerin etkisi giderek 

artmaktadır. Çünkü bu dönemde belâgat sanatı siyasette çok büyük bir önem 

kazanır. Konuşma sanatını öğrenmek isteyen demagoglar sofistlerden ders 

almaya başlar ve sofistlerin çoğu hayatını zengin gençlere ders vererek 

kazanır. Ayrıca sofistler din üzerine kurulu ahlakı reddedip temele insanı ve 

deneyi koydukları için bunların insanları dinsizliğe sürüklediğine yönelik bir 

inanış vardır.  

Sokrates, Bulutlar oyununda gençlere belâgat sanatını öğretmek için okul 

açmış bir sofist olarak gösterilir. Ama aslında Sokrates’in ne böyle bir okulu 

vardır ne de gençlerden para almıştır. Hatta Sokrates bilindiği kadarıyla 

hayatını ders vermek yerine gençlerle sokaklarda sohbet ederek geçirmiştir. 

Atina’nın zengin gençleri, Sokrates’in başından hiç ayrılmadığı için onun bu 

gençlerden para alarak yaşadığı sanılmış olabilir. Ayrıca Sokrates tanrılara 

adak adayan inançlı biridir ve şehrinin kanunlarına karşı çıkmamak için 

ölüm cezasından bile kaçmaya çalışmamıştır. 

Sokrates’in sürekli halk arasında dolaşan ve her gördüğü insana sorular 

sorup muhabbet eden bir kişi olması Aristofanes’in Sokrates’i seçme 

sebeplerinden biri olabilir. Ayrıca bilindiği kadarıyla Sokrates komik bir 

görünüme sahiptir. Üstü başı perişan, yalınayak dolaştığından, o dönem için 

oldukça orijinal bir insandır. Atinalıların ona köyün delisi gözüyle bakıyor 

olması çok büyük bir ihtimaldir. 

Bir başka neden de Sokrates’in kocaman burnudur. Bu burun sayesinde onu 

oynayan oyuncunun maskesi hemen tanınabiliyordu. Ayrıca Sokrates diğer 
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komedya şairlerince de popüler bir hedefti çünkü kocaman burnu maskeciler 

tarafından kolaylıkla karikatürize edilebiliyordu. 

Sokrates hiçbir şey bilmediğini söyleyip, başkalarını da her fırsatta hiçbir şey 

bilmediklerine ikna etmeye çalıştığı için onu iyi tanıyan yakın çevresi dışında 

kimse tarafından sevilmezdi. Yani Aristofanes zaten mevcut bir düşünceyi 

ortaya atmış ve halkın oyunu beğenmesi için onu bir maskara haline 

getirmişti. 

Sokrates’in sofistlerle ortak yönleri de vardır. O da sofistler gibi eski inançları 

sorgular ve bunların zıddını savunmaktan çok hoşlanır. Durum böyle olunca 

Aristofanes sofistlere olan hıncını göze batan bu filozoftan çıkarmaya karar 

vermiştir. 

Ama Sokrates komedyalara zaten maskaralık gözüyle baktığı için böyle 

oyunlara hiç aldırış etmezdi. Mesela oyun sırasında Sokrates’in kim olduğunu 

merak eden yabancı seyircilere ayağa kalkıp kendini takdim etmiştir. 

Aristofanes bugünün gözüyle baktığımız zaman çok ağır ithamlarda 

bulunmuş olsa da komedyalarının halk üzerinde büyük bir etkisi yoktu. Yani 

Sokrates hedef gösterilmiş değildi. Buna verilebilecek en iyi örneklerden biri 

de Atlılar oyununda Kleon’un çok kaba bir şekilde tasvir edilip oyunun birinci 

olmasına karşın oyundan sonraki dönemde Kleon’un halk tarafından 

ordunun başına geçirilmesidir. 

Dramatik Çatı 

Prologos: Oyun Strepsiades’in yakınmalarıyla başlar. Oğlu Pheidippides’in 

atlara olan düşkünlüğünden, oğlunun bu pahalı merakı yüzünden nasıl 

birçok kişiye borçlandığından bahseder. Planı, oğlunu Sokrates’in okuluna 

gönderip zayıf muhakemeyi öğrenmesini sağlamak, böylece borçluları bu 

kabiliyetle kandırıp borçlarını ödememektir. Ancak oğlunu ikna edemez ve 

Sokrates’in okuluna kendi yazılmaya karar verir. Okula gider orada 

öğrencilerden Sokrates’in en son keşfettiği şeyleri duyar, bunlar saçma 

bilgilerdir ama yine de çok etkilenir. Daha sonrasında Sokrates, bir sepetin 
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içinde havada sallanır bir şekilde sahneye girer. Strepsiades ona amacını 

anlatır ve öğrenci olmak istediğini söyler. Sokrates de filozofların ve aylak 

kişilerin tanrıları olan Bulutlar'ı çağırır.  

Parodos: Strepsiades zayıf muhakemeyi öğrenip çok iyi bir konuşmacı olmak 

için Bulutlar’a yalvarır, onlar da onun bu isteğini kabul ederler. Sokrates 

Strepsiades’le derslere başlamak üzere sahneden çıkar. 

Parabasis: Koro kostümünü çıkarır ve Bulutlar’ın Aristofanes’in en çok çaba 

harcadığı eser olduğunu söyleyip edebi yetenekleri yerine rakiplerinin acayip 

teşhirlerini, açık saçık danslarını, iğrenç tiplemelerle dolu kaba saba 

komedyalarını beğendikleri için seyirciyi eleştirir. Bir yandan da 

komedyalarını idrak edebilen seyircileri bunların dışında tutar, onlara 

haksızlık etmeyeceğini söyler. Komedyalarında diğer yazarların yaptığı gibi 

çocukları güldürmek için takma penisler kullanmadığını, sahneye birbirini 

döven ihtiyarlar koymadığını ve sunduğu her şeyin hayal gücünün taze 

ürünleri olduğunu belirtir. Ona göre kendi oyunlarını anlayan, beğenen 

kişiler, zeki ve akil insanlardır. Daha sonra koro; seyirciye, bulut kostümlerini 

giyip Kleon’u ahlaksızlık ve hırsızlıktan mahkum ettikleri takdirde bulut 

tanrılarının işlerini yoluna koyacağı vaadinde bulunur.  

Agon: Sokrates sahneye girer, Strepsiades’in öğrettiği hiçbir şeyi anlamayan, 

kıt bir insan olduğundan şikâyet eder. En sonunda Pheidippides babası 

yerine okula yazılır. Pheidippides okula gidince Zayıf ve Kuvvetli 

Muhakame'nin tartışmasına tanık oluruz; Pheidippides’in içlerinden hangisini 

öğrenmesi gerektiği üzerine tartışmaktadırlar. Kuvvetli Muhakeme adaletten 

ve tanrılardan taraf olur, eski usullere saygı duyan dürüst bir insan 

yaratacağını söyler. Zayıf Muhakeme ise her sorundan belâgatini kullanarak 

kaçabilmesini sağlayacak rahat ve zevk dolu bir yaşam sağlayacak bir eğitim 

vereceğini söyler. Tartışmanın sonunda Atina’daki en iyi belâgat ustalarının 

eşcinsel erkekler arasından çıktığı, bu kişilerin ise Zayıf Muhakeme’den ders 

aldıkları sonucuna varırlar. Kuvvetli Muhakeme yenildiğini kabul eder. 
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2. Parabasis: Koro öne çıkar ve seyircilerden birincilik talep eder. Birinci 

olurlarsa bereketli yağmurlar vereceklerini aksi takdirde her yeri fırtına 

götüreceğini, mahsulleri ve çatıları yok edeceğini söylerler.  

Eksodos: Strepsiades okula geri döner ancak Pheidippides artık tamamen 

farklı biri olmuştur. Buradan sonra borçlular gelmeye başlar ancak 

Pheidippides hepsini öğrendiği argümanlarla defeder. Strepsiades halinden 

memnundur fakat bir süre sonra Pheidippides’in babasını dövmeye 

başladığını görürüz. Öğrendiği argümanlarla babasını dövme hakkı olduğunu 

iddia eder. Strepsiades hıncını almak için kölelerini toplar ve Sokrates’in 

okulunu yakmaya gider. Oyun okulun yandığını gördüğümüz final sahnesiyle 

sona erer. Bu diğer oyunlardan oldukça farklı bir finaldir çünkü ziyafet ve 

şenlik yerine kargaşayla biter.  

 

4. EŞEKARILARI (M.Ö. 422) 

Oyun M.Ö. 422 yılında, Peloponnesos Savaşı’nın kısa bir ateşkes döneminde, 

Lenea Şenliği'nde sergilenmiştir. Aristofanes bu oyununda, genel olarak 

ülkenin politik dış meselelerine değil, çığırından çıkmış olan yargı sistemine 

bir eleştiri getirmiştir. 

Atina'da hâkimler meslekten yetişmezlerdi. Otuz yaşını dolduran ve siyasi 

haklara malik olan her vatandaş hâkim olabiliyordu. Her sene başında Atinalı 

vatandaşlar arasından, kura ile altı bin kişilik bir hâkim listesi yapılır ve bu 

hâkimler on mahkemeye teslim edilirlerdi. Mahkemelerden önce, yine kura ile 

her kısım için hâkimler seçilirdi. Perikles hâkimlere mahkeme başına iyi bir 

miktarda para dağıtırdı. Kleon halkın gözüne girmek amacıyla hâkimlerin 

aldıkları parayı üç misline çıkardığı günden itibaren, ülke vasıfsız hâkimlerin 

emri altına girdi. Hâkimler adaletten ziyade kendi çıkarlarını gözetiyorlardı. 

Mahkemeler git gide üst tabaka ve zengin insanların şahsi, siyasi 

düşmanlarını istedikleri gibi mahkûm ettirmek için kullandıkları bir yer 

haline geldi. Davaların sayısı da arttıkça arttı. Ayrıca Atina'da savcı da yoktu. 
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Herhangi bir yurttaş bir başkasını suçlayıp mahkemeye verebilirdi. Sanık 

yargıcın karşısına çıkar ve kendi kendini savunurdu. Bu durumda bir insanı 

cezaya çarptırmak çok kolaydı. 

Aristofanes yargıçlara olan eleştirisini Philokleon üzerinden yapar. Eşekarıları 

benzetmesi yargıçların tablete karar yazmak için kullandıkları büyük 

çivilerden gelir. Oyunda koro, bu çivileri eline almak yerine arkasına takar.  

Burada Kuşlar oyunundan daha cesur bir eleştiriyle karşılaşırız. Oyun 

yargıçlık yapanların mahkemeye çıkanları sömürmesinin yanı sıra, yargıçların 

da sömürüldüğünü gösterir. Oyunda Kleon maskesi takan bir köpeğin 

mahkemeye çıkarılıp yargılanması da Aristofanes’in dönemin önde gelen 

isimlerine yaptığı eleştirilere bir örnek olarak karşımıza çıkar. Ayrıca oyunun 

başkarakterleri olan yargıç baba ve akılcı oğlun isimlerinin, Philokleon (Kleon 

dostu) ve Bdelykleon (Kleon düşmanı) olması da tesadüf değildir. 

İhtiyar Philekleon diğer ihtiyarlar gibi sabah kalkıp doğruca mahkemeye 

yargıçlık yapmaya gitmektedir. Oğlu Bdelykleon mahkemeye gitmesini 

önlemek için babasını evine kapatmış ve onu iki hizmetçinin nezareti altına 

almıştır. Philekleon evden kaçmak için bütün çarelere başvurur ama bir türlü 

başarılı olamaz. Hâkim arkadaşları, onu mahkemeye götürmeye gelirler. 

Arkalarında uzun birer çivi vardır. Bu halleriyle eşekarılarına 

benzemektedirler. 

Oğlu, babasının bütün sözlerinin çürütür ve aslında hâkimliğin hiç de 

babasının anlattığı kadar zevkli bir meslek olmadığını anlatır. Hatta 

hâkimlerin aslında kullanıldıklarını onlara açıklamaya çalışır. Koro ona hak 

verir ve babaya oğlunun sözlerini dinlemesi gerektiğini söyler. Philokleon, bir 

türlü mahkemeye olan bağlılığından vazgeçemez. Bunun üzerine oğlu onun 

için evde bir mahkeme kuracağını, artık davalara burada bakmasını söyler. 

İhtiyar hâkim de oğlunun dediğini kabul eder. Evde kurulan mahkemedeki ilk 

sanık, köpek Lakhes'tir. Sonrasında ise Bdelykleon, babasına kibar ve modern 

hayatı öğretmek amacıyla onu bir şölene götürür. Alkolü fazla kaçıran babası 

sarhoş olur ve herkese sataşmaya başlar, kaba saba sözler sarf eder. 
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Şölendeki kadınlardan bir tanesini kaçırınca ise oğlu, babasını tekrar eve 

kapatır ve evden çıkmasını yasaklar. Oyun bir dans sahnesiyle biter. 

Dramatik Çatı 

Prologos: Kölelerin diyalogu ile oyun açılır. Burada kölelerden biri gördüğü 

düşü anlatır, düş kötü bir şey olacağının haberini vermektedir. Sonrasında da 

Philokleon’un yargıçlık hastalığına tutulduğunu anlatmaya başlar. Ardından 

Philokleon’un kaçma çabalarını, oğlu Bdelykleon’un ise ona engel olduğunu 

görürüz. Sonunda yaşlı adamı tekrar eve tıkarlar. 

Parodos: Yargıçlar korosu Philokleon’u almak üzere gelir. Bdelykleon ve 

köleleriyle çatışmaya girerler, en son Bdelykleon’u dinlemeye ikna olurlar. 

Agon: Bdelykleon, babasını mahkemeye göndermemekle çok iyi bir şey 

yaptığını ifade eder. Hâkimlerin zenginler ile Kleon'un elinde esir gibi 

kullanıldıklarını anlatır. Philokleon kendini hararetle müdafaa eder. Ona göre, 

hâkimlik çok zevkli bir meslektir. Mahkeme edilenlerin yalvarıp yakarmalarını 

duymaktan, hiçbir mesuliyet altına girmeden onları mahkûm etmekten tatlı 

bir şey yoktur. En sonunda Bdelykleon babasını evde mahkeme kurmaya ikna 

eder ve iki köpeğin duruşması yapılır. 

Parabasis: İlk parabasiste koro şairin ağzından konuşup şairin önceki yıl 

sergilenmiş olan Bulutlar oyununun beğenilmemesine olan kızgınlığını, bunun 

kendisine yapılmış bir haksızlık olduğunu anlatır. İkinci parabasiste koro, 

şairin Kleon ile yaşadığı olaylardan bahseder. Kleon’a boyun eğmediğini ve 

ona sataşmaktan vazgeçmeyeceğini anlatır. 

Episodos: İlk episodos, evde kurulan mahkeme ve köpeklerin yargılanmasıdır 

(Lakhes-Kleon). Babasını davalıyı serbest bırakmaya ikna eder ve kararı 

karşısında şoke olan yaşlı adamı şölene götüreceğini söyleyerek teselli eder. 

İkinci episodosta Bdelykleon babasını eski kıyafetlerini çıkarıp yenilerini 

giymeye zorlar ve ziyafetlerde nasıl bir aristokrat gibi konuşması gerektiğinden 

bahseder. 
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Üçüncüsünde ise Philokleon gittikleri yerde içkiyi fazla kaçırıp ortalığı 

dağıtmış, flüt çalan kızı kaçırmış olarak karşımıza çıkar. Ardından kızgın oğlu 

ve ona dava açacaklarını söyleyen diğer konuklar gelir. Yaşlı adam konuşma 

yapayım derken durumu daha da karıştırınca oğlu onu tekrar eve kapatır. 

Eksodos: Koro insanlar için alışkanlıkları değiştirmenin ne kadar zor 

olduğuna dair bir şarkı söyler. Oyun, tüm oyuncuların yer aldığı gülünç bir 

dansla sona erer. Bir iddiaya göre, hâkimler ve Kleon ile alay eden 

Aristofanes, eserin sonuna doğru başka bir komedya şairinden örnek alarak 

tragedyaya yeni ve gülünç danslar sokan şairlere çatmak istemiştir. 

 

5. BARIŞ (M.Ö. 421) 

Barış oyunu 421’de Dionysia Şenliği’nde sahnelenir ve ikinci olur. 

Sahnelendiği dönemde savaş başlayalı on bir yıl olmuştur. Kleon oyundan 

birkaç ay önce savaşta öldürülmüştür fakat buna rağmen oyunda tüm 

yıkımın sebebi Kleon olarak gösterilir. Ancak oyunda Trygaios ile Hermes 

arasındaki bir diyalog Aristofanes’in farklı düşüncelerini gösterir. Hermes'in 

“tüm yıkım Derici yüzünden oldu” demesinin üzerine Trygaios da “Öyle 

söyleme Hermes, bırak adam yattığı yerde huzur içinde uyusun ne de olsa 

artık bizim değil sizin dünyanıza ait.” der. Kleon’un yerine Hyperbolos geçer. 

(Kleon’un mesleği dericilikti) 

Barış komedyasının kahramanı Trygaios (bağ bozucu demektir), Kömürcüler 

oyunundaki Dikaiopolis gibi köyden şehre göç etmiş bir kişidir. Savaş 

yüzünden bağlarını bırakmış, Atina'nın işsiz, yoksul insanları arasına 

katılmıştır. On üç yıldan beri Atina'nın çektiklerini gören Trygaios artık 

dayanamaz, durumu kurtarmak için yeryüzünde her girişimin sonuçsuz 

olacağını bildiği için göğe çıkıp tanrılardan hesap sormaya karar verir. Göğe 

“etna osurganı” adı verilen bir böcek ile çıkar. Barış komedyası böyle başlar. 

Ama Trygaios göğe varınca tanrıları orda bulamaz ve Savaş’ın Yunan 

devletlerini bir tane havanın içinde sürekli dövdüğünü görür. Hermes ile 

karşılaşır, Savaş’ın Barış tanrısını bir mağaraya hapsettiğini öğrenir. Daha 

sonra bütün Yunan şehirlerinden oluşan bir koroyu çağırır ve Hermes’i de 
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ikna edip Barış’ı tutsak olduğu yerden bereket ve şenlik tanrıçalarıyla beraber 

çıkarırlar. Buradaki repliklerde Trygaios, Spartalılar’ın Barış’ı çekmek için ne 

kadar çok uğraştıklarını ve Barış’ı ne çok istediklerini söyler. Sonra da bereket 

tanrıçası Opora ile evlenir ve şenlik tanrıçasını da eğlenmeleri için meclis 

üyelerine teslim eder. Oyun bütün Atina köylülerinin tarlalarına, bağlarına 

dönmesi ve bolluğa kavuşması ile sona erer.  

Dramatik Çatı 

Prologos: Köleler seyirciye Trygaios’un bir hastalığa tutulduğunu, devamlı 

olarak Zeus’a hesap sormakta olduğundan bahseder. Trygaios’un Etna 

osurganını getirdiğini, onu besleyerek, onunla göklere çıkacağını alaylı bir 

şekilde anlatır. Bölüm, kölenin bunları anlatırken efendisini osurgana binmiş 

göklerde uçarken görmesiyle son bulur. 

Parodos: Koro herkesin bir araya gelmesi; savaşa, kavgaya son vermesi için 

çağrı yapar. Oyunda agon bölümü yoktur. 

Parabasis: Aristofanes koronun ağzından konuşurken, oyunlarında kölelerin 

dövülmesi gibi kaba saba şakaları kullanmadığını anlatarak övünür. Kleon’a 

nasıl yılmadan saldırdığından bahseder çağdaşı olan bazı komedya şairlerini 

taşlar.  

Eksodos: Koro barışın gelmesinin yarattığı coşkuyla Trygaios ile karşılıklı 

şarkı söyler. Şarkıda artık barışın geldiğinden ve bunun eğlence, bol yiyecek 

ve şarap ile kutlanması gerektiğinden bahsederler.  

 

6. KUŞLAR (M.Ö. 414) 

Kuşlar oyunu, M.Ö. 414 yılında Dionysia Şenliği’nde sahnelenmiş ve ikincilik 

ödülü almıştır. Oyunun oynandığı zamandan bir yıl önce Atina, büyük 

meblağlar harcayarak yeni bir donanma inşa etmiş ve Sicilya Seferi’ne 

çıkmıştır. Ancak sefer öncesinde şehirdeki tanrı heykellerinin tahrip edilmesi, 

batıl inançları körüklemiş ve uğursuzluk olarak anılan bu olaydan sonra 
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Atina’da insan avı başlamıştır. Birçok düşünür olaya karıştığı düşüncesiyle 

işkence görüp öldürülür. Hatta seferin başındaki Alkibiades bile mahkeme 

için seferden geri çağrılır. Şehirde böyle bir durum olunca Aristofanes’in, 

gündemdeki olaylar üzerine bir oyun yazmaktan çekindiği ve bir ütopya 

kurduğu düşünülür. Bu yüzden Kuşlar oyununda hiciv öğesi, diğer oyunlara 

göre daha azdır.  

Oyunun sahnelendiği dönemde “ideal düzen” üzerine yazılmış eserler 

yaygınlaşmıştır. Çünkü demokrasi artık savaşlar ve demagoglar yüzünden 

çökmeye yüz tutmuştur. Atina'nın eski erdemlerini canlandıran, onun 

kusurlarını taşımayan ideal devlet tipleri tasarlanır. Bu ütopyaların en dikkat 

çekeni Platon'un Devlet’idir. Ama Aristofanes de komedya türünün çerçevesi 

içinde kalarak, kendine göre bir devlet ütopyası kurmuştur. Kuşlar, bir 

fantezi, bir ütopyadır. 

Kuşlar oyununda da bireylere saldırı, öteki komedyalarda olduğu kadar 

serttir, böyle olduğuna göre bu komedya ile diğerleri arasındaki farklılığı 

başka yönlerde aramak gerekir. Bu oyunda Aristofanes'in tutum ve davranışı 

değişmiştir. Taşkın hayal gücünü bir zamanlar yalnız gerçeğin açığa 

vurulması, daha doğrusu gerçeğin değiştirilmesi uğruna kullanan şair, artık 

savaştan bıkmış, yapıcılıktan yorulmuş gibidir. Kendi hayalinde yaşattığı bir 

ülkeyi öyle alacalı renklerle canlandırır ki, yurttaşları buna imrensin ve onu 

gerçekleştirmek isteği duysunlar ister. 

Kuşlar bir hayal dünyasında geçer. İki Atinalı olan Güvendost ile Umutlugil 

ömürlerini mahkemelerde geçiren hemşerilerinden bıkmışlardır. Kavgasız, 

rahat bir hayat sürecekleri bir yer aramaya koyulurlar. İki kuşun peşine 

takılarak bir koruluğa varırlar. Burada eskiden insan olduğu halde daha 

sonra hüthüt kuşuna dönüşen kuşlar kralı Tereus oturmaktadır. İki arkadaş 

Tereus'a bundan böyle kuşlarla yaşamaya karar verdiklerini söyler. 

Güvendost, Zeus gökler krallığını ele geçirmeden önce egemenliğin kuşların 

elinde olduğunu belirtir. Kuşların şimdi de yeryüzü ile gökyüzü arasında 

büyük bir şehir kurması, böylece insanlarla tanrılar arasındaki alışverişi 

önleyerek Olympos tanrılarının yerine geçmesi gerekmektedir. Yeni bir şehir 
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kurmak için hazırlıklara başlanır. Şehre bir isim aranır ve Havakukuşya adı 

verilir. Daha sonra bu şehre şarlatanlar, jurnalciler gibi bir çok davetsiz 

misafir gelir ama hepsi kovulur. Güvendost bu insan tiplerini Atina’da 

görmekten bıkmıştır. İnsanların dostu Prometheus da Güvendost’a gökte olup 

bitenleri anlatmak için tanrılardan gizli olarak yeni kente gelir. Havakukuşya 

kurulalı beri insanların tanrılara kestikleri kurbanların koku ve dumanları 

artık göklere yükselmez olmuştur, bu yüzden tanrılar aç kalmışlardır. Zeus'un 

gönderdiği heyet birazdan gelecektir. Prometheus, Güvendost’a tanrılarla 

ancak şu şartlar altında anlaşmasını salık verir: Tanrılar, egemenliği kuşlara 

bırakmalı ve krallık Güvendost’a eş olarak verilmelidir. Poseidon, Herakles ve 

Triballos adlı yabancı bir tanrıdan meydana gelen bir heyet gelir. Güvendost, 

Herakles'in oburluğundan ve Triballos'un aptallığından faydalanarak 

istediğini elde eder. Taç giyip krallıkla evlenir. 

Dramatik Çatı 

Prologos: Umutlugil ve Güvendost, kuşlar kralı Hüthüt’e gitmek için yola 

koyulmuşlardır. Bu sırada da seyirciye aslında yurtlarını sevdiklerini fakat 

yurtlarının artık yaşanılacak bir yer olmadığını anlatırlar. Kendi ayaklarıyla 

kendi yurtlarını bırakıp gurbete gitmenin acısını duyarlar. Daha sonra 

Hüthüt’ü bulup ona kuşların hâkimi olduğu yeni bir medeniyet kurma 

fikirlerini açarlar. Hüthüt, önce tüm kuşları ikna etmeleri gerektiğini söyler. 

Parados: Kuşlar teker teker gelir ve Atinalılara ne istediklerini sorar. 

Agon: Bu oyunun agon bölümü, Güvendost’un Kuşlar korosunu yeni şehrin 

yapımına ikna ettiği kısım olarak kabul edilebilir. Ancak diğer agonlarda 

olduğu gibi kuvvetli bir muhalefet olmaz ve koro çabucak ikna olur.  

Parabasis: Bu bölümde alışageldiğimiz gibi Aristofanes kendi ağzından 

konuşmaz. Koro dünyanın kuruluşunu anlatır ve kanatlı olmanın faydalarını, 

üstünlüklerini sayar.  
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Eksodos: Bu bölümde Güvendost, Herakles'in oburluğundan ve Triballos'un 

aptallığından faydalanarak istediğini elde eder. Taç giyip krallıkla evlenir. 

 

7. LYSISTRATA - KADINLAR SAVAŞI (M.Ö. 411) 

Oyun Peloponnesos Savaşı’na ara verildiği Nikias Barışı döneminde 

yazılmıştır. Fakat bu barışın geçici olduğunu bilen Aristofanes bu oyunda da 

barışın savunuculuğunu yapar ve kadınlara uzun ve kalıcı bir barış için 

kocalarını terk ettirip Akropolis’i ele geçirtir. 

Lysistrata’nın kadınlara atfettiği rol tiyatro dünyasında bir tartışma 

konusudur. Fakat yazarın diğer komedyaları ve dönem koşulları gösterir ki 

eser kadınları övmez, erkeklere “Şu kadınlar bile sizden akıllı davranıyor, siz 

böyle yaparsanız ülkeyi yönetmek onlara bile kalabilir” diyerek komedyaya 

yaraşır bir ironi yapar. Çoğu veri bu yönde olsa da yazarın asıl düşüncesini 

bilmek mümkün değil. Çünkü diğer yandan kadınlara oldukça akıllıca işler 

yaptırır ve erkeklere onların sözlerine kulak verilmesi gerektiğini hatırlatır. 

Lysistrata koronun ikiye ayrılması ve karşıt karakterleri oynaması 

bakımından farklı bir komedyadır. Olay örgüsü de diğer komedyalara oranla 

çok daha bütünlüklüdür ve Antik Yunan’ın klasik oyun düzeninden ziyade 

güçlü bir kurguyla karşımıza çıkar.  

Oyun, Atinalı bir kadın olan Lysistrata’nın Atina, Sparta ve diğer bölgelerden 

kadınları toplayıp onları barışı getirmek için cinsel greve davet etmesiyle açılır. 

Kadınlar ülke hazinesini ele geçirir ve yönetime el koyarlar. İlerleyen 

bölümlerde ihtiyar erkeklerden oluşan erkek korosuyla kadın korosunun 

mücadelesini ve kadınların onları alt ettiğini görürüz. Lysistrata da şehir 

yöneticisi Probulos’u alt eder. Kocalarını özleyip kaçmak isteyen bazı 

kadınların Lysistrata tarafından ikna edildiğini ve karısını götürmek üzere 

gelen Kinesias’ın karısı Myrrhine tarafından oyalanıp barış sözü alınarak geri 

gönderildiğini gördüğümüz sahnelerin ardından Sparta ve Atina’dan perişan 
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halde gelen elçiler barış yapmayı kabul ettiklerini söylerler. Finalde elçiler 

Yunan topraklarını bir kadın vücudu metaforu kullanarak bacaklar, göğüsler 

vs. üzerinden paylaşır ve kadınlar evlerine döner. Barış sağlanmış ve herkes 

eski yaşantısına geri dönmüştür. 

Dramatik Çatı 

Prologos: Lysistrata kadınları toplar ve cinsel grev için bozulmayacak bir 

yemin etmeye ikna eder. 

Parodos: Erkekler birbirini dolduruşa getirerek tapınağa doğru yürürler. 

Kadınlar da onları karşılamak için hazırlanırlar. İki koro atışır ve sonunda 

kadınlar galip gelirler. 

Agon: Bozguna uğrayan erkek korosu Probulos’u çağırır. Probulos ve askerleri 

kapıya dayanınca Lysistrata çıkar. Kadınlar destek verir ve erkekler kaçar. 

Lysistrata da Probulos’la olan tartışmasında galip gelir ve Probulos sahneden 

gönderilir. 

Parabasis: Korolar arasında “Kadınlar devlet yönetiminde yer almalı mı?” 

tartışması gerçekleşir. Erkek ve kadın koroları soyunarak birbirini tehdit 

ederler. Kadınlar üstün gelir. 

Episodos: Koronun tekrar çıkmasından sonra bazı kadınlar erkeklerini 

özledikleri için çeşitli bahanelerle kaçmaya yeltenirler. Lysistrata bir kehanet 

uydurarak kadınlara zaferi müjdeler ve onları ikna eder. 

Kadınlardan birinin kocası gelir. Myrrhine, Lysistrata ile işbirliği içerisinde 

kocası Kinesias’ı sevişme vaadiyle oyalayıp tapınağa geri döner. 

Lampito da Sparta’da kadınları örgütlemiştir. Atina ve Sparta elçileri buluşup 

barış yapmak üzere uzlaşırlar. 
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2. Parabasis: Kadınlar öfkesi devam eden erkekleri sakinleştirir; gözlerindeki 

iri sineği çıkararak iki koroyu barıştırır. Hazinedeki altınlar ve evlerdeki 

yemekler müjdelenir. 

Eksodos: Barış perisi gelir, barış imzalanır ve Lysistrata kadın ve erkekleri 

çiftler halinde evlerine yollar. Şarkılar söyleyerek çıkarlar. 

 

8. THESMOFORIAZOUSAI – KADINLAR ŞENLİKTE (M.Ö. 411) 

M.Ö. 411 yılında (Euripides’in ölümünden altı yıl önce) Dionysia Şenliği için 

yazılmıştır. Derece alıp almadığına dair herhangi bir veri yoktur. Lysistrata ve 

Ekklesiazousai gibi bu oyun da kadınlar merkezi konumda. Bu üç oyunun 

diğer bir ortak noktası da açık seçik tasvirleri ve hem olumlu hem olumsuz 

anlama çekilebilecek kadın tasvirleridir. 

Oyunda kadınlara karşı takındığı olumsuz tavırla bilinen Euripides, 

kayınpederiyle birlikte sadece kadınlara açık olan Thesmoforia Şenliği'ne2 

sızmaya çalışır. Kadınların bu şenlikte onu öldürme kararı alacağından 

şüphelenmektedir. Erkeklerin kadın kılığına girip onlara benzeme çabaları ve 

Euripides’in tragedyalarından alıntılarla oyundaki mizah unsuru güçlendirilir. 

Seyirci Euripides şiirlerine yabancı olmadığı için de oynandığı dönem oldukça 

eğlenceli bir seyir sunmuştur. 

 

 

 

                                                   

2 Thesmoforia, Kasım ayında kadınların şehir dışında kutladığı, üç günlük dini bir ayindir. Tanrıçalar Demeter ve 
Persephone adına yapılır. Sadece yurttaş kadınlar katılabilir, erkeklerin girmesi kanunla yasaklanmıştır. Köle 
kadınlar da giremez, hanımlarını dışarıda beklerler. Kadınlar banyo yapıp cinsel açıdan  temiz bir şekilde 
katılmalıdırlar. İlk gün kutsama, ikinci gün tüm dünyevi zevklerden soyutlanmayı gerektiren oruç, üçüncü gün de 
ziyafet, sporlar ve eğlence vardır. Erkeklerin girmesi yasak olduğu için ve kadınlar hiçbir yazılı kaynak 
bırakmadığı için bu şenlikler hakkında çok bilgi yoktur. 
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Dramatik Çatı 

Bu oyunun dramatik çatısı daha eski komedyalardan farklıdır. Bozulan bu 

yapı, "yeni komedya"ya geçiş göstergesi olarak da değerlendirilir. Yine de eski 

dramatik çatıyla örtüşen kısımları vardır. 

Prologos: Euripides oyunlarında hakaret ettiği kadınların Thesmoforia 

Şenliği’nde onu cezalandırma kararı alacaklarından şüphelenmektedir. 

Kayınpederi Mnesilohos ile birlikte, efemine tavırlarıyla bilinen şair Agathon’a 

gider ve kendileri için kadınların arasına karışıp ajanlık yapmasını isterler. Bu 

kısım kendi içinde bir oyun gibidir. Agathon’dan önce onu tanıtan kölesi çıkar 

(prologos). Sonra şiirlerinde ona eşlik eden korosu gelir (parodos) ve 

Euripides’le müzakere ederler (agon). Mnesilohos’un Agathon’u, efemine 

tavırları, kadın gibi giyinmesi ve tüylerini yolmuş olması nedeniyle aşağıladığı 

kısımları görürüz (episodos). 

Kadınların onu kıskandığını ve kendisine zarar vereceklerini düşünen 

Agathon bu görevi reddeder. Mnesilohos bunun üzerine Euripides’e yardım 

edeceğini belirtir. Agathon’dan aldıkları efemine kıyafetlerle Mnesilohos’u 

kadın kılığına sokarlar. Mnesilohos bunu ağlaya sızlaya kabul eder. 

Parodos: Habercinin duyurusu ve kadın korosunun girişiyle şenlik alanına 

girilir. Kadınlar tıpkı şehir yönetiminde olduğu gibi bir sistem kurmuş ve 

yasalar getirmişlerdir. Evli yurttaş kadınlara kötülüğü dokunan kişileri (laf 

yetiştiren köle, aldatan aşık, genç kadınların aşıklarını para ve hediyelerle 

baştan çıkaran yaşlı kadınlar vb.) cezalandırma kararı alırlar. Bu kez listenin 

başında kadınları kötüleyen, onurlarını zedeleyen Euripides vardır. Söz alan 

iki kadın Euripides yüzünden kocalarının kendilerine güvenmediğini, artık ev 

eşyalarına bile dokunma izinleri olmadığını, hiç dışarı çıkamadıklarını anlatır. 

Mnesilohos da söz alır ve kadınların aslında Euripides’in söylediğinden daha 

kötü şeyler yaptıklarını, eve başka erkekler alıp kocalarına zehir içirdiklerini, 

bunları ifşa etmediği için Euripides’e teşekkür etmeleri gerektiğini söyler. Bu 

açıklamalar kadınları çok kızdırır, tartışmanın ortasında Klisthenes (efemine 

tavırlarıyla bilinen bir eşcinsel) gelir. Kadınlara pazarda duyduklarını, 
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Euripides’in yaşlı bir adamı buraya casus olarak gönderdiğini söyler. 

Kimsenin tanımadığı tek kişi Mnesilohos’tur. Onu soyup kim olduğunu ortaya 

çıkarırlar ve Atina mahkemesine teslim etmek üzere rehin alırlar. 

Agon: Şenlik meclisinde Mnesilohos ve kadınlar arasında geçer. Mnesilohos 

onları ikna edemez ve kimliği açığa çıkar. Bu oyunda kıyasıya tartışmayla 

geçen bir agon yoktur. Mnesilohos’un argümanları akilâne olmaktan ziyade 

gülünçtür. Kadınlar da Euripides’ten şikâyet ederken kadınları şehvet 

düşkünü, eşcinsel, içkici, hain, kibirli olmakla suçladığını ve güveni sarsılan 

kocaların evdeki kapıları çok daha sıkı kilitlediğini söylerler. 

Parabasis: Bu oyunda yazar oyundan bağımsız olarak seyirciye seslenmez. 

Kadın korosu seyirciye haksızlığa uğradıklarını anlatır. Eğer değersiz birer 

haşere iseler neden erkekler onlara bu kadar düşkündür, neden onlar 

olmadan uyuyamaz, burunlarını bile dışarı çıkarsalar öfkeden deliye dönerler? 

Bu haşerelerden biri pencereye otursa yüzünü görmek için herkes sıraya 

girer. Ülkeyi batıran erkeklerdense bu ülkeye yiğit erkekler doğuran kadınlar 

çok daha iyidir. Ama korkak, hain yurttaşlar doğuran kadınlar bu övgüyü hak 

etmezler. 

Episodos: Burada Euripides’in oyunlarındaki tiplemelerin (Menelaos, 

Perseus, Eho) kılığına girerek Atinalı askeri kandırıp kayınpederini kurtarma 

çabalarını görürüz. Bu gülünç çabalar hiçbir işe yaramaz. 

Eksodos: Çabalarının faydasız olduğunu anlayan Euripides kadınlarla 

konuşur ve barış yapmak ister. Bir daha onları aşağılamayacak, kocaları 

geldiğinde kadınların adını temize çıkaracaktır. Kadınlar barışı kabul ederler, 

fakat Mnesilohos’u serbest bırakmazlar. Euripides yaşlı bir kadın kılığına girip 

nöbetçiyi dansçı bir kızla oyalar ve kayınpederini kaçırır. Kadınların şölen ve 

eğlencenin ardından evlerine dağılmasıyla oyun biter. 
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9. KURBAĞALAR (M.Ö. 405) 

Kurbağalar oyunu, M.Ö. 405 yılının Ocak ayında Lenea Şenliği'nde, Mart 

ayında ise Dionysia Şenliği'nde sahnelenip birinci olmuştur. Sahnelenirken 

Aristofanes'in adı kullanılmamıştır. Oyunun başında yazar kendi dönemindeki 

diğer komedya yazarlarıyla (Ameipsias, Lykis ve Phrynikhos) esprilerinin 

bayağı olduğunu söyleyerek alay eder. 

Oyun Aristofanes’in gelenekçi bakış açısının bir örneği olarak görülür. 

Euripides’in ölümünden bir yıl sonra yazılmıştır ve ülkede tragedya şairi 

kalmayınca Dionysos’un Hades’e gidip Euripides’i geri getirmek istemesini 

konu edinir. Fakat Dionysos Hades'e varınca Aiskhylos’u götürmeye karar 

verir. Oyunun yazıldığı dönemde hala hayatta olan Sofokles’in yarışa dâhil 

edilmemesi akıllarda soru işareti uyandırır. Sofokles'in oyunun gösteriminden 

önce öldüğü ve Aristofanes’in onun ismini sonradan birkaç yere eklediği 

düşünülmektedir.  

Dramatik Çatı 

Prologos: Dionysos, Euripides’in ölümünün ardından ülkede iyi tragedya şairi 

kalmadığı için kölesi Ksantias ile birlikte Hades’e gidip onu geri getirmeye 

karar verir. Hermes’e gidip oraya nasıl varacaklarını sorar ve Hermes’in 

kılığına girerek göl üzerinden gitmeye karar verip yola çıkarlar. Dionysos, 

kürekçi Kharon’la gölü geçerken köle Ksantias gölün etrafını dolaşacak bir yol 

bulmak zorundadır. 

Parodos: Yolda Kurbağalar korosu karşılarına çıkar, onların ardından da 

İakkhos mistikleri. Bu olaylar sırasında köle Ksantias'ın zekâsını ve 

cesaretini, Dionysos’un ise korkaklığını ve budalalığını görürüz. Dionysos ile 

kölesi Ksantias'ın sürekli yer değiştirdiğini tanık oluruz. Kendisini etkileyecek 

güç koşullar karşısında Dionysos, kölesinden kendi yerine geçmesini ister. 

Ama işler tersine dönünce de hemen kendi kimliğine sahip çıkar. Hangisinin 

tanrı, hangisinin köle olduğunu anlamak için Hades’in kölesi, her ikisine de 

işkence edip dayanıklılıklarını ölçmeye çalışır. Karar veremeyince de Hades’e 
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götürmeye karar verir. Bu oyunda köle, zekâ ve cesarette efendisini alt eder. 

Ama diğer yandan kölelerin etik olmayan davranışları da gösterilerek onlarla 

alay edilir. Bu yönüyle Aristofanes’in köle tasviri kadın tasviriyle benzerlik 

gösterir. 

Parabasis: Koro, Yunan halkına barbarlara ve yeni düzene uymamayı, eski 

soylu Atina’nın adetlerini sürdürmeyi öğütler. 

Agon: Euripides, Hades’in masasında en iyi şair koltuğuna oturmak için 

Aiskhylos’a meydan okumuştur. Bütün dolandırıcı takımı da onu 

desteklemektedir. Hangisinin daha iyi olduğunu anlamak için bir turnuva 

düzenlenir. Hakem Dionysos’tur. Euripides’in gerçek, halktan karakterlerine 

karşı Aiskhylos’un kahraman, erdemli karakterleri kapışırlar. Nihayetinde, 

süslü cümlelerle basit şeyler anlatan Euripides değil, pratik ve mantıklı 

çözümler sunan Aiskhylos birinci olur ve Dionysos onu dünyaya götürmeye 

karar verir. Aiskhylos, o gittikten sonra yerinin Euripides’e değil, Sofokles’e 

bırakılmasını tembih eder. 

Eksodos: Yarışmada kazananın belli olmasının ardından Hades herkesi 

şölene davet eder ve oyun bir ziyafetle sona erer. 

 

10. EKKLESIAZOUSAI – KADINLAR MECLİSTE (M.Ö. 392) 

M.Ö. 392’de sahneye konan bu oyunun da, Thesmoforizousai gibi kadın 

karşıtı bir bakış açısıyla yazıldığı düşünülmektedir. Oyunda Platon'un ideal 

devlet düzeniyle alay edilir. Oyun Devlet’in yazılışından iki-üç yıl sonra 

oynanmıştır. (Devlet yazılmadan önce de Platon'un bu fikirleri okullardaki 

derslerde sıkça anlattığı bilinmektedir.) 

Lysistrata gibi bu oyun da kadınların egemenliği ele almasıyla birlikte var olan 

düzenin altüst olması ve bu durumun gülünç sonuçlarını ele alır. Kadınların 

çıkardığı ve çirkin kadınların cinsel haklarını koruyan yasalarla, kamusal 

yerlerde hazırlanan ziyafetlerdeki şaşaalı yemeklerle alay edilir. Bu uydurma 
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yemeklerden biri 171 harflik bir isme sahiptir ve en uzun Yunanca sözcük 

olarak bilinir. 

Aristofanes’in bu oyunu da tıpkı Barış gibi yapısal eleştiriler alır. Girişteki olay 

örgüsü oldukça başarılı olsa da ortalara doğru oyun durağanlaşır ve 

kadınların ülkeyi karıştırması esprisi kendini tekrar etmeye başlar. 

Festivale katılmak üzere seçmelere katıldığında yazarın seyirciyi hayli 

etkilemeye çalıştığı bilinse de oyunun derece alıp almadığına dair herhangi bir 

veri yoktur. 

Dramatik Çatı 

Prologos: Praksagora gece yarısından az bir zaman sonra dışarıda Skiroforia 

(Haziran) Şenliği'ne çağırdığı kadınları beklemektedir. Planları erkek kılığına 

girip meclise gitmek ve orada çoğunluğu sağlayıp ülke yönetimini kadınlara 

devretme kararı aldırmaktır. Kadınlar erkek kılığına girmek için eşlerinin 

pelerin ve ayakkabılarını giyer, onların silahlarını kuşanır, bir süre 

vücutlarındaki kılları almaz, takma sakallar takar ve kavruk tenli gözükmek 

için yağlanıp güneşte beklerler. Daha sonra toplanıp konuşma provası alırlar. 

(Yazar bir tanesi ülkenin generali olmak üzere efemine tavırları olan erkeklerle 

dalga geçmiş, isimlerini toplanan kadınlar arasında saymıştır.) Diğer kadınlar 

etkili konuşamadıkları ve kadın olduklarını belli eden hatalar yaptıkları için 

Praksagora lider seçilir. Kadınlar koro olarak çıkarlar. 

Bu sahneden sonra bir koro girişi yerine Blepyros’un karısı Praksagora’yı 

aramaya çıktığını ve diğer erkeklerin de aynı durumda olduğunu görürüz. 

Daha sonra meclise gitmiş bir erkek gelip yönetimi kadınların ele geçirdiğini 

söyler. Bu kısmı da prologosa dâhil etmek daha uygun gözükmektedir. 

Parodos: Kadınlar korosu girip Praksagora’yı kutlar ve kadın kılıklarına 

dönmeye başlarlar.  

Agon: Praksagora ve kocası arasında geçer. Ama çatışma şeklinde gelişmez. 

Praksagora ülkeyi düzene sokacakları konusunda kocasını ikna eder. Ülkenin 
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tüm mal varlığı toplanıp herkese eşit yaşam şartları sunulacaktır. Herkes 

istediği kişiyle birlikte olabilecektir fakat genç, güzel biriyle birlikte olmadan 

önce yaşlı, çirkin birini tatmin etmek zorundadır. Çocuklar onları isteyen 

adamlarla büyüyecek, tek bir baba olmayacaktır. Tüm yaşlılar, gençlerin 

babasıdır artık. Kişiler suç işlediğinde para cezası ödemeyecek, yemeklerinden 

kesilecektir. Akşam yemekleri kamusal bir yerde ortak olarak yenecek, kimin 

nerde yiyeceğine dair listeler asılacaktır. İşleri köleler yapacak ama onlar da 

fahişelerle birlikte olabileceklerdir. Kocası bunlara ikna olur ve el ele 

sahneden çıkarlar 

Episodos: İlk episodos, biri mülkünü teslim etmeye giden, diğeri teslim etmek 

istemeyen iki yurttaş arasında geçer. En son ikinci yurttaş mülkünü 

vermeden ziyafete gitmenin yolunu bulur. İkinci fars ise birlikte olmak isteyen 

genç bir çift ve genç adamın önce kendilerini tatmin etmesi gerektiğini 

söyleyen yaşlı kadınlar arasında geçer. Çok yaşlı ve çirkin iki kadın genç 

adamı zorla evlerine alırlar. 

Parabasis: Koro, “Sadece son sevgilisini hatırlayan fahişeler gibi olmayın. 

Oyun ilk çıktı diye oylama vakti gelince ne kadar eğlendiğinizi unutup 

sonrakilere oy vermeyin.” der. 

Eksodos: Kadınlar tarafından hazırlanan büyük ziyafete gidilir. Yemek 

isimleri sayılırken oyun biter. 

 

11. PLUTOS (M.Ö. 388) 

Aristofanes’in kendi adıyla sahneye koyduğu son oyun olan Plutos M.Ö. 388 

yılında oynanmıştır. Oyunun şenlikte kaçıncı olduğu bilinmemektedir. Bu 

tarihte Peloponnesos Savaşı biteli on altı yıl olmuştur. Ancak Atina bu tarihte 

Korinthos Savaşı’nın içindedir. Bu savaşta Thebai, Korinthos, Argos ve Atina; 

Sparta’ya karşı savaşırlar. İki yıl sonra bu savaşta Atina tekrar yenilecek ve 

Sparta egemenliği devam edecektir. 
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Plutos, hem biçim hem de içerik açısından "eski komedya"dan (EK) "yeni 

komedya"ya (YK) geçiş oyunu olarak kabul edilir. Bu geçişin özellikleri 

şunlardır; 

• Kullanılan dil çok daha basitleşir ve hiciv öğeleri giderek azalır.  

• EK bireylerden oluşurken, artık YK’nin vazgeçilmez bir parçası olan 

tiplerortaya çıkar. Örn: zeki uşak, dürüst ev sahibi, yaşlı erkek, genç erkek 

tipleri… 

• Zekice kurulmuş şakaların yerini sadece insanları güldürme amaçlı 

mizah alır.  

• Oyunlarda şehir ahlakı baskın duruma gelir ve EK’nin müstehcenliği 

azalır.  

• Oyunlar elitist bir üsluptan popülist bir üsluba doğru kayar. Bunun 

anlamı EK’de, oyunlar oynanırken artık daha çok seyirci beğenisine hitap 

etmeye çalışılır.  

• Kendi içerisinde gelişen öykü kurgusunun yerini zorla ilerleyen bir 

kurgu alır. 

• Danslı ve şarkılı kısımların giderek azalması koronun ilerleyen 

zamanlarda ortadan kalkacağının habercisidir. 

Kaynaklara göre, bu değişim yaşanmaya başlandıktan sonra Plutos 

Aristofanes’in en popüler oyunu olmuştur ve hiçbir oyunu yıllar boyunca 

Plutos kadar çok oynanmamıştır.  

Ayrıca Aristofanes’in diğer oyunlarından bildiğimiz, karakter isimlerinin belli 

anlamlara gelecek şekilde seçilmesi bu oyunda da mevcuttur. Örneğin bazı 

karakterlerin adları şöyle çevrilebilir: Oyunun başkarakteri Hremylos: 

Mantığın Sesi, uşağı Karion: Zekâ Küpü, arkadaşı Blesidemos: İnsan Sarrafı. 

Hremylos, dünyadaki yoksulluktan bıkmıştır ve uşağı Karion'u da alarak Delfi 

tapınağındaki Apollon’a kehanet öğrenmeye gider. Kehanet tapınaktan çıkıp 

ilk gördüğü kişiyi eve götürmesini söyler. O da yolda servet tanrısı Plutos’a 

rastlar. Plutos Zeus tarafından kör edildiği için servet ve zenginliği insanlar 

arasında adaletsiz bir şekilde dağıtmaktadır. Bunu öğrenen Hremylos 
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Plutos’un gözünü açtırmak için Asklepios Tapınağı’na gitmeye karar verir. 

Ama yolda Fakirlik’e rastlarlar. Fakirlik onu dünyadaki her şeyin kendisi 

sayesinde var olduğuna ikna etmeye çalışır ve Plutos’un kör olarak kalması 

gerektiğini söyler. Ama Hremylos ona inanmayıp yola devam eder ve Plutos’un 

gözlerini açtırıp eve geri dönerler. Eve dönüş yolunda Plutos’un iyileşmesinin 

sonuçlarını gördüğümüz ziyaretçileri izleriz. 

Mitolojiye göre Zeus insanlardan nefret ettiği için Plutos’u kör etmiştir ve o da 

zenginliği insanlar arasında hakça dağıtamamaya başlar. Aristofanes bu 

oyunda Plutos’u Demeter’in güçlü kuvvetli çocuğu olarak değil yaşlı ve çaresiz 

bir adam olarak gösterir.  

Dramatik Çatı 

Prologos: Oyunun başlangıcında Hremylos, Karion ve Plutos’un eve doğru 

gittiklerini görürüz. Prologosta hikâyenin öncesini ve Hremylos’un planını 

öğreniriz. Hremylos fakirliğe çözüm bulmak için Apollon’a danışmış o da ilk 

gördüğü kişiyi evine götürmesini söylemiştir. Bunun üzerine Hremylos 

Plutos’a rastlar ve hikâyesini öğrenir. Gözlerini açtırıp fakirliği yok etmek için 

bir plan yapar. Plutos başta gözlerinin açılmasını istemez ancak Hremylos, 

Zeus’tan korkmaması gerektiğini söyler ve gözlerini açtırmaya ikna eder. Bu 

zenginlikten faydalanmaları için fakir çiftçileri çağırır ve fakir çiftçilerden 

oluşan koro sahneye girer. 

Parodos: Çiftçiler korosunun girişiyle parodos gerçekleşir ve haberi duyan 

koro Karion'la beraber Euripides’in Tepegöz oyunundan bir sahne oynarlar. 

Daha sonra haberi duyan arkadaşı Blepsidemos gelir Hremylos’u hırsızlıkla 

suçlar. Ancak Hremylos kendini savunup her şeyi açıklayınca Asklepios 

Tapınağı’na gitmeye karar verirler.  

Agon: Yolda karşılarına yaşlı ve huysuz bir kadın olan Fakirlik çıkar. 

Plutos’un gözlerini açtırıp kendisini yok ederlerse büyük bir hata 

yapacaklarını söyler. Oyunun agonu Fakirlik ve Hremylos’la Blepsidemos 

arasındaki geçer. Bu kısımda Fakirlik eğer kimse yoksul olmazsa 
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tersanelerde, inşaatlarda kimsenin çalışmayacağını, terzilik, esnaflık, 

sanatçılık ve çiftçilik gibi meslekleri kimsenin yapmayacağını, böylece emek 

isteyen bütün ağır işleri kendilerinin yapmaya başlayacağını söyler. Hremylos 

bu işleri kölelerin yapacağını belirtir. Fakirlik ise yoksul olmayan kimsenin 

kendini satmayacağını söyler. Hremylos yoksulluğun tüm belalarından 

kurtulmak gerektiğini iddia eder ve Fakirlik'i sahneden kovarlar.  

Agondan sonra tapınağa giderler ve Plutos’un gözleri açılır. Plutos gençleşmiş 

bir şekilde sahneye girer. Sonrasında bu olaydan olumlu ve olumsuz şekilde 

etkilenen ziyaretçiler gelir.  

Eksodos: Oyun Plutos’un Athena Tapınağı’nda hazinedar olması için ilerleyen 

bir tören alayıyla biter. 



 
 

Antik Çağ’dan 1800’e kadar 

Aristofanes'in Alımlanışı1 

Alexander Philip Walsh 
Çeviri: Mustafa Yıldız 

Aristofanes, birçok parlak zeka yetiştiren bir çağın en büyük ustası. 

- Richard Bentley 

I. Antik Çağ’da Aristofanes Eleştirisi 

Antik Çağ’da Aristofanes’in eserleri hem acımasızca eleştirildi hem de büyük 

övgü topladı. Bu karşıtlık, kimi zaman okuyucularla seyircileri "eski 

komedya"nın körüklediği kapsamlı, yoruma bağlı sorular sormaya iten tek bir 

yazarda bile görülür. Çünkü Aristofanes’in Antik çağ kayıtlarındaki çeşitli 

yorumları kesin bir karara varmayı mümkün kılmıyor. Bu durum, erken 

modern dönem ve on dokuzuncu yüzyıl boyunca kesin cevaplar arayan 

eleştirmenler için önemli bir sorun oldu. Komedya oyunlarının birçok özelliği 

klasik edebiyatta yaşar ama Aristofanes’in Avrupa’daki ünü birkaç seçme 

oyundan öteye gitmedi. Aristofanes’in komedyaları hakkındaki tartışmalarda 

bu gibi komedya unsurları, çoğu kez bağlamından çıkarılmış ve herhangi bir 

şüpheye yer vermeksizin kabul edilmiş referanslardır. "Eski komedya"nın 

kadın ve cinsellik konularını işleyişi şöyle dursun Britanyalı okurların, 

Aristofanes’in siyasi düşünceleri ve Atina şehri üzerindeki etkisine dair ilk kez 

                                                   

1 Ç.N.: Bu çalışma, Dr. Philip Alexander Walsh’un 2008 yılında Brown Üniversitesi’nde yayımlanan “Comedy 
and Conflict: The Modern Reception of Aristophanes” adlı tezinin ilk bölümünün çevirisidir. Metinde karşılaşılan 
eski Yunanca tiyatro terimleri için çevirinin sonuna bir terimler sözlüğü eklenmiştir. 
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tutarlı bir tavır takınabildikleri bir dönemde, geçmişte ağır basan bu karşıtlık, 

bugünün tavrında da ortaya çıktı. Aristofanes'in Britanya’da 1800’e kadar 

olumsuz yönde alımlanışının en temel nedenlerinden biri de buydu zaten. 

Aristofanes'in yazdığı oyunlarda, bunları ilk kez okuyan kimseleri en çok 

heyecanlandıran yön Aristofanes'in Sokrates’le olan ilişkisi olmuştur. 

Sokrates savunmasının bir yerinde, kendisine atılan iftiralardan bahsederken 

Aristofanes’in bu kara çalmalarının yayılmasındaki rolüne değinir: 

Sokrates suçludur: “Yer altında, gök yüzünde olup bitenleri araştırıyor açıkça; 

eğriyi doğru diye gösteriyor, başkalarına da kendisi gibi olmalarını öğretiyor.” 

Suçlamanın aşağı yukarı özü bu. Aristophanes’in güldürüsünde kendi 

gözlerinizle gördüğünüz gibi: Ortamda Sokrates adlı bir adam dolaştırılıyor, 

başı havalarda gezdiğinden, benim hiç, ama hiç anlamadığım şeylerden dem 

vurularak bir sürü saçmasapan sözler sıralanıyor.2 

Anytos ile Meletos, Aristofanes'in Bulutlar adlı oyunu sahnelendikten yirmi 

dört yıl sonra M.Ö. 399’da Sokrates'i mahkemeye verdiler. Platon’un 

Sokrates’in Savunması’nı Sokrates’in ölümünden kısa bir süre sonra her 

halde M.Ö. 394'ten önce yazdığına inanılıyor bugün. Aristofanes’in Sokrates’e 

karşı düzenlenen bir komploda faal rol oynadığı görüşü inanılır gibi değil. Ne 

var ki, yalnızca geleneğe güvenen kimi okuyucuların gözünde Aristofanes'in 

komedya üzerinde tasarruf etme hakkı ve acımasız hicviyle bireyleri ölüme 

sürükleyebilecek kadar olmasa da onları tehlikeye atabilecek bir nüfuzu vardı. 

Aristofanes’in modern çağda kötü bir şöhreti olmasında Aelianus’un duruşma 

hakkında yazdıkları da önemli bir rol oynadı. "Tarihten Yapraklar" adlı 

eserinde Anytos ile Meletos’un Sokrates’i dinden sapıp gençleri yoldan 

çıkarmakla suçlayabilmek için Aristofanes’e rüşvetle Bulutlar oyununu 

yazdırıp sahnelettiğini ileri sürer ve komedya şairini komplo kurmakla suçlar.  

                                                   

2Eflâtun, Küçük Diyaloglar, “Sokrates’in Savunması”, çeviren Teoman Aktürel (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1960). 
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Sokrates’in Hayatı adlı eserinde Diogenes Laertios, Menon’daki 

muhataplardan biri olan Anytos’un felsefi bir tartışmada fikirleri çürütüldüğü 

için Sokrates’e kin güttüğünü söyler. Sonuç olarak Anytos, Aristofanes’i 

Bulutlar oyununu yazmaya Meletos’u da Sokrates'i suçlamaya mecbur etti.3 

Bulutlar’ı felsefe üstadına bir saldırı olarak okumuş olacak ki, Plutarhos da 

oyunun sahnelenmesini sert bir şekilde eleştirmiştir. "Çocukların Eğitimi" adlı 

eserinde bu oyunu “Sokrates'e akla gelebilecek her türlü hakareti yağdırdığı" 

bir metin olarak tanımlar ve küçük düşürülen her insanın Sokrates gibi 

sakin, ölçülü olmasını bir hikâye anlatarak öğütler:  

Orada (oyunda) bulunanlardan biri Sokrates’e "seni oyununda kullandığı için 

ona (Aristofanes’e) kızmadın mı?" diye sordu. O da "Doğrusu kızmadım. 

Tiyatroda benimle dalga geçilince kendimi dostlarımla katıldığım büyük bir 

eğlencedeymişim gibi hissettim" diyerek cevap verdi.4 

Gelgelelim, Platon’un Şölen’deki Aristofanes tasvirinde gösterdiği cömertlik, 

Sokrates’le olan hasmane ilişkilerini geri plana atar. Aşk hakkındaki 

konuşması diyalogun en önemli kısmıdır. Ancak akıllara hemen şu soru 

geliyor: Hocasını böylesine yerin dibine geçiren bir adamı Platon neden bu 

kadar dostça tasvir etmiştir. Gelenek bu konuda hiçbir kesin cevap vermese 

de cazip rivayetler sunuyor. Daha sonra yaşamış olan âlimlerin sıkça 

andıkları, yazarı bilinmeyen “Aristofanes’in Hayatı" adlı eserde geçen bir 

hikâyeye göre Platon, Atina törelerini anlayabilmesi için tiran Syrakuseli 

Dionysos’a Aristofanes’in oyunlarını okumasını tavsiye etmiştir.5 Ayrıca 

geleneğin aktardığı, Palatin Antologyası'nda bulunmayan ama 

Olympiodoros’un “Platon’un Hayatı" adlı eseri ile antik çağdan kalma çeşitli  

 

                                                   

3 Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers, cilt I, çeviren R. D. Hicks (Londra: William Heinemann, 
1925) 169.   
4 Plutarch, Moralia, cilt I, çeviren F. C. Babbitt (Londra: William Heinemann LTD, 1927), 49. (Türkçeye 
çevrilmemiş metinlerden alınan bölümleri ben çevirdim.) 
5 Bkz. Fr. Dübner’deki ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΒΙΟΣ, Scholia Graeca in Aristophanem baskısı (Hildensheim: Georg 
Olms Verlag, 1969) xxvii. 
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kaynaklarda geçen methiyeli bir vecize de vardır.6 Aristofanes’in erken dönem 

savunucuları, Aristofanes ile Platon ve Sokrates arasında düşmanlık olduğu 

yönündeki düşünceye karşı çıkmak için durmadan bu vecizeyi anmışlardır. 

Hatta bu vecize klasik çağ bilgini Joseph Scaliger tarafından Latinceye bile 

çevrilmiştir.7 Söz konusu vecizeyi yirminci yüzyılın ortalarına dek Platon’a mal 

etmekte kimse tereddüt etmemiş, Aristofanes'in eserlerinin birçok baskısı ve 

çevirisinde yer almıştır. Ne var ki bugün ismi bilinmeyen bir yazara ait olduğu 

düşünülüyor: 

Nafile olmayacak bir ilahi mabet uğruna bunca zarafet düştü yola 

Ey ölümsüz şair, senin ruhun oldu bu mabede mekân en sonunda8 

 

On sekizinci yüzyıl boyunca sevilen olan bir başka hikâye de Hıristiyan azizi 

Antakyalı İoannes’le ilgilidir. Bu azizin Aristofanes tutkusu o kadar güçlüydü 

ki, yastığının altında şairin yirmi sekiz oyununu saklardı.9 Aristofanes'in ilk 

kilise babalarının birinden bu kadar destek görmesi, Aristofanes’in 

müstehcenliğinden rahatsız olabilecek eleştirmenleri rahatlatmaya yetti. 

Yunan komedyası üzerine kaleme aldığı etkili bir makalesinde Fransız 

neoklasik eleştirmeni Pierre Brumoy, Aristofanes’in edepli okuyucuların 

ilgisini çekmeyecek ahlaksız sözler kullandığını belirtir, ama arkasından peder 

İoannes Hrysostomos’un İskender’in Homeros’a gösterdiği saygının aynısını 

                                                   

6 Bkz. R. Kassel - C. Austin, Poetae Comici Graeci baskısı, cilt III.2 (Berlin ve New York: Walter de Gruyter, 
1984) 31 
7 Scaliger’in vecizesi aydın çevrelerce biliniyor, örneğin Richard Cumberland’ın The Observer’ındaki 125 
numaralı denemenin başında yer alıyordu.  
Ut templum charites, quod non labatur, haberent; 

Invenere tuum pectus, Aristophanes. 
8 B. B. Rogers, “The Tribute of Plato the Philosopher to Aristophanes the Poet” The Ecclesiazusae of 
Aristophanes, 2. baskı (Londra: G. Bell & Sons, 1917). Vecizenin ismi bilinmeyen yazarı hakkında bkz. D.L. 
Page, Further Greek Epigrams baskısı (Cambridge: Cambridge University Press, 1981) 174. 
9 Aziz Hrysostomos’un hikâyesinin inanılırlığını sorgulayan ilk önemli eleştirmen Rogers olmuştur. 1910’da 
yazan Rogers, bu hikâyeden 1498 yılından yayımlanan ilk baskının ithaf kısmında "yaygın bir kötü şöhreti" 
olduğunu belirtir. Ancak şöyle devam eder: "Manuzio'nun (Aldus Manutius, Aldus Matbbası'nın kurucusu) neye 
dayanarak bu ifadeyi kullandığı bilinmiyor, ama Aristofanes komedyalarının Aldus baskısını hazırlayan Giritli 
meşhur bilgin Marco Musuro'yla (Manutius'un Neacademia'dan dostu) mutabık kalındığı ileri sürülebilir" (B. B. 
Rogers, "Giriş", Aristofanes'in Kömürcüleri (Londra: G. Bell and Sons, 1910, li-lii). İlk baskısı hakkında daha 
fazla bilgi için bkz. bu bölümün ikinci kısmı. 
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ona gösterdiğini söyleyerek alaycı komedya şairinin erkeksi, güçlü dilini 

övmeden de edemez. Aziz İoannes yastığının altına koyduğu oyunları gece 

yatmadan önce ve sabah kalkar kalkmaz okuyordu belki de.10 

İster olumlu olsun ister olumsuz, antik çağda Aristofanes’e yöneltilen 

eleştirilerin bir kısmı da estetik, felsefi ve sosyo-politik temellidir. Genel 

anlamda Platon destan, lirik şiir, tragedya, komedya gibi taklide dayalı şiir 

sanatını büyük ölçüde ideal devletinin dışında tutar. Devlet’te ismi verilmeyen 

bir konuşmacı, Sokrates ve Glaukon sadece tanrılara adanan ilahilerin ve 

büyük adamlara okunan zafer şarkılarının kurulacak devlette kabul 

edilebilecek şiir türleri olduğu üzerinde hem fikirdirler. Sokrates bu 

tartışmada Aristofanes’in oyunlarından bahsetmez, ama oyunlara değinmese 

bile birçok dizenin yasaklanacağından pek şüphe edilemez. 

Platon’un ahlak felsefesinden etkilendiği söylenebilecek Plutarhos, Aristofanes 

ile Menandros’u karşılaştırdığı bir metinde "eski komedya"ya karşı çıkar. 

Kullandığı dildeki kabalık, bayağılık ve müstehcenlikten ötürü Aristofanes’e 

ağır sözlerle yüklenir, seçtiği kelimeleri çeşitli yönlerden eleştirir:  

Hem trajikomik hem tumturaklı, bayağı unsurlar; hem anlam belirsizliği, 

anlaşılmazlık, hem ciddiyet ve yücelik, bir yandan ağız kalabalığı ve sinir 

bozucu saçmalıklar var. Bütün bu farklılıklar ve ahenksizliklerin yanı sıra her 

unsura ayrı ayrı hakkını veren bir söz kullanımı da mevcut değil (...) oyun 

kişilerine söylettiği sözleri sanki kurayla rastgele seçmiş. Konuşan kişi baba 

mı oğul mu, köylü mü tanrı mı, yaşlı bir kadın mı, yoksa bir kahraman mı, 

anlamak mümkün değil. 

                                                   

10 Pierre Brumoy, “A Dissertation upon the Greek Comedy”, çeviren Samuel Johnson, The Works of Samuel 
Johnson, cilt III (Londra: T. Longman, 1792) 5, 59-60. Richard Cumberland, Aristofanes komedyasının özünü 
tanımlarken Hrysostomos’un bu oyunları beğendiğini özellikle belirtir: “Açık sözlü olma alışkanlığı o zamanların 
âdetiydi, seyirci de bunu ister, istediğini de alırdı. Hrysostomos’un meşhur anekdotundan da görüldüğü gibi 
Aristofanes'in yazdığı oyunların bir Hıristiyan azizinin başucu eseri olmasından, en saf okurlar tarafından ele 
alındığı sonucuna varabiliriz” (Richard Cumberland, The Observer no. 75, cilt II (Dublin: Bachariah Jackson, 
1791) 284). Bütün bunlar gelenek yoluyla bizlere ulaşan şu bilgilerle karıştırılmamalıdır: ilki Platon’un kendisinin 
Sofron’un eserleriyle beraber uyuduğu (Suda 893); ikincisi de Platon öldüğünde Aristofanes’in oyunlarının 
yastığının altında olduğudur (Olympiod. vit. Plat. krş. PCG 17). 
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İki yazar arasındaki en büyük zıtlık Menandros’un hoş dili ve ahlakı 

noktasında kendini gösteriyor: “Menandros’un sözleri öylesine parlak ki, bir 

bütün halinde duruyor, bunu her gün kullanılan yaygın, bildik kelimelerle 

sağlıyor.”11 Bunlar edebi eleştiriler olsa da, bu belâgatin altında Aristofanes’e 

ve onun komedyasına yönelik sosyo-politik bir suçlama vardır. Richard 

Hunter inandırıcı bir biçimde bu paragrafın Plutarhos’un düzen ve hiyerarşi 

anlayışı bağlamında incelenmesi gerektiğini söyler. Oysa Hunter'a göre 

Aristofanes gelgitli üslubuyla bu anlayışı altüst ettiği gibi, Plutarhos’un 

atmosfer, ruh hali ve konuşma tonlarındaki ani değişikliklerden hiç 

hoşlanmadığını da göz ardı etmemeliyiz. Aristofanes birbiri içine geçmiş 

sözcükleri, coşkunluğu, taşkınlığı ile beşinci yüzyıl Atina’sının 

huzursuzluğunu temsil ederken, Menandros açık sözlülüğü ve yol 

göstericiliğiyle “medeni (yani elit) düzenin” şairidir.12 

On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda Fransız neoklasik sanat eleştirmenleri 

Plutarhos’un Aristofanes komedyasına yönelttiği biçimsel eleştirileri 

benimsediler (tıpkı bazı Britanyalı eleştirmenler gibi). Ancak on sekizinci 

yüzyıl Eski Yunan eleştirisine özellikle hâkim olan şey Aristofanes’in beşinci 

yüzyıl Atina demokrasisi konusundaki önyargılarıydı. Edinburgh 

Üniversitesi’ndeki ilk sözbilim ve edebiyat profesörü olan Hugh Blair’e göre 

Aristofanes’in oyunları “Atina’nın ne kadar çalkantılı ve düşük ahlaklı bir 

cumhuriyet olduğunu gösterdi.” 13 Eski Yunan tarihçisi John Gillies’e göre 

"eski komedya" “yadırganacak derecede ahlaksızdı”, Atinalılar da “ülkelerinin 

askeri ve politik faaliyetlerine öylesine dalıp gitmişlerdi ki, arzularına 

doğrudan hitap etmeyen veya devletin yüksek, önemli çıkarlarıyla doğrudan 

doğruya ilgisi bulunmayan hiçbir eğlenceden zevk almıyorlardı.”14 Plutarhos 

gibi bu adamlar da Atina’nın tehlikeli, istikrar bozucu demokrasi 

                                                   

11 Plutarch, Moralia, cilt X, çeviren H.N. Fowler (Cambridge: Harvard University Press, 1936) 463, 467, 467. 
12 Richard Hunter, “The Politics of Plutarch’s Comparison of Aristophanes and Menander,” Skenika: Beiträge 
zum antiken Theater und seiner Rezeption: Festschrift zum 65. Geburtstag von Horst-Dieter Blume, yay. haz. 
Susanne Gödde ve Theodor Heinze (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000) 271, 272. 
13 Hugh Blair, Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, cilt II, yay. haz. H. F. Harding ([1783] Carbondale: 
Southern Illinois University Press, 1965) 536. 
14 John Gillies, The History of Ancient Greece, cilt II ([1786] Philadelphia: James Y. Humphreys, 1822) 120, 
121. İlk baskısından sonra Gillies’in eseri İngiltere ile ABD’de tekrar tekrar basıldı, Fransızca ile Almancaya 
çevrildi. 
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deneyiminden korkmuşlar, Aristofanes’i ateşli, ahlak dersi veren kuru şeyler 

yazmakla suçlamışlardı.  

Plutarhos başka bir yerde de komedyanın öğretici değerine dikkat çeker. 

“Sofra Sohbeti”nin VII. Kitap’ında sofra başında hangi eğlencelerin en uygun 

olduğu sorusuna değinir. Plutarhos’u temsil ettiğine inanılan Diogenianos, 

edepsizliği ve anlaşılmazlığının yanı sıra "eski komedya"nın inişli çıkışlı ruh 

halini de eleştirir. Menandros’un incelmişliğini, çekiciliğini ise hiç de şaşırtıcı 

olmayan bir şekilde, ahlaki değerleri daha yüce bir iyilik ve güzellik 

mertebesine çıkaran şekil verici ve olumlu bir etki olarak görür.15 “Bir 

Dalkavuk Bir Dosttan Nasıl Ayırt Edilir?”de Plutarhos, "eski komedya"daki 

karışık üslupların tiyatrodan alınması gereken ciddi dersleri perdelediğini ileri 

sürer:  

Komedya şairlerinin yurttaşları değerlerle ilgili nicedir acımasızca 

azarladıkları doğrudur. Ancak, oyunlarındaki nüktelerle küfürler, tıpkı 

yemeğin üstüne dökülen berbat bir sos gibi samimiyetlerini yok etti. Böylece 

şairlere kötülükle, bayağılıkla bir tutulan bir isimden başka bir şey kalmadı, 

onların söylediklerini dinleyenlere de bunun hiçbir faydası olmadı. Başka 

ortamlarda mizah, kahkahalar dostlarla paylaşılmaya değer bir şeydir; ne var 

ki samimi bir konuşma ciddiyet, sağlam kişilik gerektirir. Daha önemli şeyler 

söz konusu olduğu zaman da duygular öylesine apaçık, çehreler öylesine 

ciddi, ses tonu öylesine samimi olmalı ki söylenen söz güven versin, kalplere 

işleyebilsin.16 

Plutarhos’un buradaki konumu daha önce bahsettiğimiz karşılaştırmasını 

anımsatır. Uygun olmayan şeylerin harmanlanması fikrine tekrar değinir, 

"eski komedya"nın tuhaflıklarını kaba, basit bulur Plutarhos. İnsanları 

güldürmek için basmakalıp tiplere (örneğin, huysuz ihtiyarlar veya çokbilmiş 

uşaklar) ile bildik olay örgülerine (örneğin, yanlış anlaşılma veya bahtın 

                                                   

15 Plutarch, Moralia, cilt IX, çeviren Edwin L. Minar Jr., F. H. Sandbach, W. C. Helmbold (Cambridge: Harvard 
University Press, 1961) 81-85. 
16 Plutarch, Moralia, cilt I, 361-363. 
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dönüşü) bel bağlayan "yeni komedya"nın hafif, eğlenceli kurguları onun 

zevkine daha çok hitap ediyordu. Aristofanes oyunlarının ayırt edici özelliği 

olan güncel taşlamalar ile kaba bir müstehcenlik bu yeni şairlerde asla 

bulunmuyordu, daha sonraki eleştirmenler de Plutarhos’la aynı fikirdeydiler. 

Komedyanın öğretici özü konusunda Plutarhos’tan önce benzer fikirler 

Horatius’un şiirlerinde görülür. Sermones (1.4) şu dizelerle başlar:  

Eupolis atque Cratinus Aristophanesque poetae, 

Atque alii quorum comoedia prisca virorum est, 

si quis erat dignus describi quod malus ac fur, 

quod moechus fore taut sicarius aut alioqui 

famosus, multa cum libertate notabant. 

(Eupolis, Kratinos, Aristofanes gerçek şairler ile "eski komedya"nın gerçek 

efendisi olan öteki güzel insanlar; kim düzenbaz, hırsız, zampara, zalim veya 

bir başka rezil kişilikte canlandırılmayı hak ediyorsa onları hiç çekinmeden 

teşhir ettiler.17)  

Horatius, "eski komedya"nın üç büyük üstadına sığınarak kendine has o 

değişik taşlama türünü savunmaya çalışır. İlk dizede onlardan poetae (şairler) 

diye bahsetmesi, daha sonra sorduğu komedyanın şiir sayılıp sayılmayacağı 

sorusunun bir ironi olduğu fikrini uyandırır.18 Horatius taşlamanın gündelik 

diyaloga dayalı, doğal bir dili olması gerektiğini, vezin dışında komedyanın 

sermo merus (sırf düzyazı) olduğunu ileri sürer.19 "Eski komedya"nın 

birbirinden farklı üsluplarıyla arasına mesafe koyar, ama Plutarhos gibi yüce 

ile bayağının bir araya getirilmesini kınamaz. "Yeni komedya"da öfkeli baba ile 

                                                   

17 Horace, Satires, Epistles, and Ars Poetica, çeviren H. Rushton Fairclough (Cambridge: Harvard University 
Press, 1978) 49. 
18 P. Michael Brown, yay. haz. Horace: Satires I (Warminster: Arts & Phillips, 1993) 130, 131. 
19 Horace, 53. 
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savurgan oğlunun bir örneğini verdikleri sıradan (komedya/taşlama) şiir 

üslubuyla Ennius’un “İhtilaf", “Savaş” adlı oyunlarının gösterdiği yüce 

(destansı) şiir üslubunu birbirinden ayırır.20 

Taşlamanın nasıl olması gerektiğini açıkladıktan sonra Horatius, şiirin geri 

kalan kısmında taşlamanın ne yapması gerektiğini açıklar. Taşlamaya ahlaki 

bir boyut katar, bu türün başarılı örneklerinin hem mizahi hem de öğretici 

olması gerektiği fikrindedir. Kötülüğü göstererek kendisine iyi bir terbiye 

veren, iyi ahlaklı olmayı öğreten babasını örnek verir Horatius. "Eski 

komedya" şairlerini açık sözlü olmalarından ötürü alkışlasa da, onun üslubu, 

Yunan "yeni komedyası"nın soyluluğuna, hatta Terentius’un Latin 

komedyalarına daha yakın bir çizgidedir. Horatius babasının kendisine verdiği 

terbiyeden bahsederken insanın aklına ister istemez Adelphoe gelir.21 Daha 

sonraki Aristofanes yorumlarını etkileyen, taşlamanın bu ahlaki konularıdır. 

Onu küçümseyen kişilerin çoğu, onun her şeyi açık açık ortaya dökmekte 

gösterdiği serbestiyi görüp Aristofanes’i sırf müstehcenliğinden ötürü 

kınadılar. Başkaları açık sözlülüğüne ses çıkarmadılar ama oyunundaki 

Sokrates tasvirine karşı çıktılar. Aksine, Aristofanes’i savunanların hepsi 

olmasa da büyük çoğunluğu taşlamanın ahlaki önemini kabul ediyordu, bu 

yüzden argümanlarını bu fikre dayandırdılar. Sadece pek azı müstehcenlik 

eleştirisine açıkça karşı çıktı. Bu eleştiriye karşı çıkarken de Aristofanes’i 

beşinci yüzyılın sonlarındaki Atina’nın edebi ve tarihi koşulları çerçevesine 

yerleştirmeye çalıştılar.  

Sermones (1.10)’da Horatius, satirin özüne ve (1.4)’te işlediği bazı görüşlere 

geri döner. Fakat başka bir nokta da, taşlamanın kısa, üslubunun ise bazen 

neşeli olsa da gücünü dizginleyebilip, akıllıca kullanabilen bir hatibe veya 

şaire, bazen de parlak bir zekâya yakışan bir ciddiyet taşıması gerektiğini 

                                                   

20 Brown, 131. 
21 Bkz. Adelphoe ile bağlantısı üzerine Brown’un görüşleri (413-420): “Bu bölüm Horatius’un açıklamasına 
başka bir boyut kazandırsa da, yazarın gerçek hayattan ziyade edebiyata olan borcunu ödediği anlamına 
gelmez (...) Horatius’un babası bu yöntemi büyük bir başarıyla uygularken, kölesinin alaycı övgülerinin de 
gösterdiği gibi bundan habersiz olan Demea bu başarıya ulaşamamıştır” (aynı yerde, 136).  
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ısrarla savunmasıdır.22 "Eski komedya"yı bu dengeyi tutturduğu için övmesi 

(1.4)’te öne sürdüğü görüşün karşıtını iddia ettiği ya da Brown’ın belirttiği gibi 

kabaca bir basite indirgeme olduğunu göstermeye çalıştığı izlenimini 

uyandırır. (1.4)’teki görüş, taşlamanın karşılıklı konuşmaya dayalı, doğal 

olması gerektiğidir.23 

Son olarak şunu belirtmek gerekiyor; antik çağ filozofları, bilginleri, belâgat 

hocaları arasında üslup tartışmaları sıkça görülen bir şeydi. Örneğin 

Longinos, Aristofanes’i ritim ile söz düzeni açısından yüce sanatçılar arasında 

sayar:  

Doğuştan bir yüceliği olmayan, hatta tam tersi olan, hem nesir hem de nazım 

diliyle yazan birçok yazarın, hiçbir özelliği olmayan birçok bayağı sözü sık sık 

kullanırken sırf bunları bir araya getirmedeki, birbirine uydurmadaki 

başarıları dolayısıyla bir saygınlık, değer, şöhret kazandıklarını yeterince 

gösterdik doğrusu.24 

Daha sonraları Aristofanes’i savunanlar, Longinos’un sözlerini Aristofanes’in 

oyunları ile onun komedyasına hak vermek için kullandılar. Plutos ile 

Bulutlar’ı Fransızcaya çeviren Anne Dacier, Plutos’a yazdığı önsözde onun 

üslubunu şu sözlerle över: “Yüce bir eser vermeye kalksa hiçbir anlaşılmazlığa 

yol açmadan yüceliğini ortaya koyar. Birbirinden farklı yazı türlerini hiç kimse 

bu kadar eşit biçimde bir araya getirememiştir.”25 Bir Aristofanes çevirmeni 

olan, önde gelen İngiliz eleştirmenlerinden Thomas Mitchell, açıkça Longinos’a 

dayanarak onun görüşünü Bulutlar oyununun agon'undaki taşlama örneğini 

de kapsayacak şekilde genişletir: 

Seyirciyi hazırladıktan sonra silahlarını çıkarıp bütün cüretkârlığıyla hücuma 

kalkar. Saldırısından nasibini alanların iktidar mevkiinde oldukları  

                                                   

22 Horace, 117. 
23 Brown, 185. 
24 Longinus, On the Sublime, çeviren W. Hamilton Fyfe, Aristotle, cilt XXIII (Cambridge: Harvard University 
Press, 1995) 291. 
25 Anne Dacier, “Preface to Plautus,” (1684) aktaran Brumoy, 23. 
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düşünülürse bu hareketi onu gerçekten de üstün bir konuma yerleştirir. İşte 

burada Longinos’un yalnızca kelimelerle cümlelerin ustaca kullanılmış 

olmasına dayandırdığı o yüce karakteri yazarımızda hissederiz (...) 

Bulutlar’daki Dikaios ile Adikos’un konuşmaları sunuluşları açısından 

gösterişlidir. Dikaios’un mücadeleyi bırakıp kendini tekmil kötülüklere vücut 

vermişçesine kendini seyircinin üstüne atışındaki iğneleyici taşlama, gösterişli 

olmanın ötesinde yüce bir harekettir.26 

II. Erken Modern Çağ ile Onsekizinci Yüzyıl Boyunca Aristofanes 

Baskıları 

Nicodemus Frischlin’in Aristofanes baskısı, şairin erken modern çağ 

Avrupa’sındaki alımlanış ve değerlendirilmesinde bir dönüm noktası özelliği 

taşır. Tübingen Üniversitesi’nde 1568-1582 yılları arasında edebiyat ve tarih 

dersleri veren Profesör Frischlin, beş oyunu üçayaklı ölçüyle Latinceye çevirdi. 

Oyunlar için yazdığı önsözde ise Aristofanes’i güçlü, etkili bir dille savundu. 

Bu metin, Plutarhos ile Aelianus’un eleştirilerine doğrudan doğruya verilen bir 

cevap niteliği taşıyordu, daha başka şeylerin yanı sıra Aristofanes’in ciddi bir 

ahlak şairi olduğunu ileri sürdü. Herhalde bu görüşteki tek kişi olmasa da, 

daha sonraki Avrupalı bilginlerce sık sık anılan ilk yazarlardan biriydi 

Frischlin. Bir başka deyişle onun ortaya attığı görüşlerle ele aldığı konular, 

esaslı yorumlara kaynaklık eden önemli temeller oluşturdu.  

Frischlin’in yayıma hazırladığı Aristofanes oyunları 1586’da çıkmadan önce 

birkaç tam veya neredeyse eksiksiz Aristofanes külliyatı çıkarılmıştı. Giritli  

                                                   

26 Thomas Mitchell, “Comedies of Aristophanes”, Quarterly Review 9 (1813): 145. Richard Cumberland’in 
Plutarhos’a karşı Aristofanes’i savunduğu makalesindeki şu görüşü de anmak gerekir: “Onun için Menandros’un 
tatlı üslubunu, Aristofanes’in alışılmamış derecedeki yüce üslubuna göre daha çok beğenmiş olabilir. Ancak, bu 
görüşünü her zamanki bilgeliğine yakışmayan bir tavırla savunması beni ister istemez Aristofanes’e karşı başka 
sebeplerden kaynaklanan bir önyargı beslediği düşüncesine yöneltiyor.” (Cumberland, The Observer no. 76, 
288). 
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Markos Musuros'un hazırladığı ilk Aristofanes baskısı 1498’de Venedik’te 

çıktı.27 Bu baskı dokuz oyun hakkında Yunan kaynaklarında geçen 

açıklamalar, oyunların ölçüleri üstüne bilgi veren eski metinleri, Aristofanes’in 

hayatını anlatan bir bölüm ile komedya üzerine bir incelemeyi içeriyordu. 

Musuros’un baskısına almadığı iki oyun vardı: Lysistrata ile 

Thesmoforiazousai. Bunlar ilk olarak Junta tarafından 1515/16’da 

Floransa’da basılmıştı.28 Onaltıncı yüzyıl boyunca açıklamalı Yunanca 

baskılar kıta Avrupa’sında çıkarılmaya devam etti. Bazıları ilk baskıyı örnek 

alarak dokuz oyunu kapsıyordu, bazıları da bütün eserlerini. Latinceye ilk 

olarak Homeros’u çeviren Andreas Divus tarafından 1538’de hazırlanırken, ilk 

Yunanca-Latince baskısı Basel’de 1547’de çıktı. Bazı oyunları tek tek 

basılmaya devam etti. Örneğin hümanist ilahiyatçı Philipp Melanchthon 

1528’de Plutos ile Bulutlar adlı oyunlarının açıklamalı bir baskısını çıkardı. Üç 

yıl sonra da Bulutlar ayrı bir baskıyla yayımlandı.29 

İlk baskının çıkmasının ardından bir yüzyıl geçmemişti ki Frischlin beş 

Aristofanes oyununun (Plutos, Atlılar, Bulutlar, Kurbağalar, Kömürcüler) ilk 

Yunanca-Latince baskısını çıkardı. Frischlin hırslı, yetenekli, tartışmalı bir 

kişiydi. Üretken bir hümanist bilgin, şair olan Frischlin, bir Latince dilbilgisi 

kitabı, ders kitapları, yorumlar, açıklamalar, lirik şiir kitapları ile birçok 

komedya kaleme aldı. Bu komedyaları Terentius ile Plautus’un üslubunda 

yazmış olmakla birlikte "eski komedya"dan da beslenen Frischlin, çoğu zaman 

taşlama ile toplumsal, siyasi konuları oyunlarında harmanladı.30 

Almanya’daki edebi şöhretine rağmen kavgacı, atılgan bir adam olan Frischlin 

                                                   

27 Aristofanes baskısının yanı sıra Musuros, Aldus Pius Manutius’la beraber “Euripides, Platon, Athenaios, 
Esyhios ile Pausanias’ın ilk baskılarını” çıkardı. (J. E. Sandys, A History of Classical Scholarship, cilt II 
(Cambridge: The University Press, 1908) 79. Bkz 8 no.lu dipnotu. 
28 J. W. Moss, Manual of Classical Bibliography (Londra: Henry Bohn, 1837) 91. 
29 A.g.e., 98-99. İlk Aristofanes baskılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. N.G. Wilson, Aristophanea: Studies on the 
Text of Aristophanes (Oxford: Oxford University Press, 2007) 10-14. 
30 Baskısının tam adından anlaşıldığı üzere manzum Aristofanes çevirileri de Plautus ile Terentius’u taklit 
ederek yapılmıştı: Nicodemi Frischlini Aristophanes, Veteris Comodiae Princeps: Poeta Longe facetissimus & 
eloquentissimus: Repurgatus À Mednis, Et Imitatione Plauti atque Terentii interpretatus, ita ut ferè Carmen 
Carmini, numerus numero, pes pedi, modus modo, Latinismus Graecismo respondeat. 
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akademik meslektaşları ile aristokrat hamilerin öfkesini üstüne çekti. En 

sonunda hapse atıldı, 1590’da hapishaneden kaçmaya çalışırken öldü.31 

Dük Ludwig von Wurttemburg’a hitaben 1581 Ocak'ında yazılmış olan 

mektuba göre Frischlin, Aristofanes çevirilerini çoktan bitirmişti, ama 

basılmasına daha beş yıl vardı.32 Kutsal Roma İmparatoru II. Rudolf’a 

sunulan baskısı, Frischlin'i, eserini ve Aristofanes’i anan, hümanist 

çağdaşlarınca kaleme alınmış birkaç Yunanca ve Latince vecizeyle başlar. 

Kitapta ayrıca Frischlin'in üç makalesiyle bir Latince tercüme vardır: "Vita 

Aristophanica", "eski komedya" ve ayrıldığı bölümlere ilişkin "De Veteri 

Comoedia", "Eiusque Partibus" başlıklı makale, Plutarhos’un Aristofanes ile 

Menandros’u karşılaştırdığı makalenin Latince bir çevirisi olan "Compendium 

Eius Comparationis", "Qua Plutarchus Aristophanem cum Menandro Confert" 

ile, buna cevap olarak yazılmış bir makale olan "Defensio Aristophanis Contra 

Plutarchi Criminationes" adlı deneme.33  

Frischlin’in Aristofanes’i haklı göstermesi modern Avrupa’da şairin lehindeki 

iddiaların en etkili olanıdır. Frischlin'in Aristofanes baskısı, tekrar tekrar 

çıkarılmış, değindiği bazı noktalar hem İngiliz hem Fransız Aristofanes 

savunucularınca yinelenmiştir. Yazdığı deneme Aristofanes'i daha önce 

eleştiren kimseleri özellikle de Plutarhos’u açıkça hedef aldığı için eleştiri 

konusunda önemli bir başarı sayılır. Onun yaklaşımı hem edebi hem de dilsel 

bir yaklaşımdır. Oyunlarda birçok müstehcen öğe bulunduğunu kabul ederek 

söze başlar, ama bu, onun ciddi, zekice üslubunu gölgelemez:  

Nam multa in Aristophanis Comoedia occurrunt verba obscoena, multa geruntur 

scurrila, multa dicuntur sordida. Sed quia tamen ista non in omnibus 

                                                   

31 Frischlin’in biyografisi için bkz. David Price, The Political Dramaturgy of Nicodemus Frischlin: Essays on 
Humanist Drama in Germany (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1990) 1-6; ile Wilhelm Kühlmann, 
“Nicodemus Frischlin,” Humanismus Im Deutschen Südwesten: Biographische Profile (Stuttgart: Jan Thorbecke 
Verlag, 2000) 265-288. 
32 Thomas Baier, “Nicodemus Frischlin als Aristophanes-Übersetzer,” Fabrica: Studien zur antiken Literatur und 
ihren Rezeption, yay. haz. Thomas Baier ile Frank Schimann (Stuttgart: Tuebner, 1997) 131. 
33 "De Veteri Comoedia, Eiusque Partibus"un sonunda belirttiğine göre Frischlin’in gözlemleri Julius Sezar 
Skaliger’in Poetices Libri Septem adlı eserinden beslenir. Frischlin’in komedi kuramı üzerine kısa bir tartışma 
için bkz. Price, 51-54. 
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Comoediis, neq[ue]; in iisdem semper aut crebrò obvia sunt, propterea non tota 

accusanda aut repudianda erat oratio, in qua pleraque dicuntur graviter, & 

multa geruntur admodum prudenter. 

[Aristofanes oyunlarında pek çok müstehcen kelime bulunur, birçok çirkin 

hareket görülür, aşağılık sözler söylenir. Ama bunlar bütün komedyalarında, 

hatta oyunlarının çoğunda bulunmaz. Bu yüzden üslubu tamamen ayıplanıp 

reddedilmemelidir. Çünkü birçok şey ciddi bir tavırla dile getirilir, birçok 

eylem zekice gerçekleştirilir.] 

Aristofanes’in nefret uyandıran, çirkin şeyleri sahneye koymasındaki amacı, 

seyircinin bu iğrençlikleri benimsemesi değil, başkaların ettiği kötülüklerden 

ders almalarını sağlamaktı:  

Non enim turpes & obscoeni hominess ideò in theatrum producuntur, ut ex 

illorum turpitudine legibus vetitum voluptatem capiamus, illorumque similes 

esse studeamus: sed ut moribus aliorum foedis & illiberalibus conspectus, 

nostros emendemus, & vitam ad honestatem componamus.34 

[Ahlaksızlıklarından zevk alıp onlar gibi olma isteği duyulmasın diye suçlular, 

ahlaksız kimseler tiyatro sahnesine konmazlardı. Ancak bu yoldan başka 

insanların âdetlerini, suçlarını, bağnazlıklarını görür, kusurlarımızı giderir 

böylelikle namuslu birer insan olabiliriz.] 

Frischlin Yunan oyunları okunurken ahlaki bir tez öne sürer ve Horatius’un 

taşlama türünü savunmasını Plutarhos’un görüşüne karşı çıkmak için yol 

gösterici bir araç olarak kullanır. Daha sonra da Plutarhos’un dil ve üslupla 

ilgili eleştirilerinin birçoğunu çürütüp bir karakterin nasıl çizilmesi 

gerektiğine dair görüşüne karşı çıkar: 

                                                   

34 Nicodemus Frischlin, Aristophanes’te Defensio Aristophanis Contra Plutarchi Criminationes (1586; New York: 
Hildesheim, 1982) 8-9, 9. 



112   Antik Çağ’dan 1800’e Kadar Aristofanes’in Alımlanışı 

 

Regi vult Plutarchus affingi fastum & superbiam: Oratori vim dicendi: mulieri 

simplicitatem... negotioso & mercatori arrogantem & isolentem: atque haec 

omnia ab Aristophane neglecta esse dicit.35 

[Plutarhos bir kralda gurur ve küstahlık, bir hatipte belâgat gücü, bir kadında 

basitlik (...) bir tüccarda da küstahlık ve cüretkarlık görmek istiyor, sonra 

diyor ki, bütün bu bahsi geçen şeylerden Aristofanes’te eser yoktur.] 

Plutarhos’a göre, kolayca çizilen basmakalıp tipler Aristofanes’in komedya 

kahramanlarına yeğdir. Ama Frischlin, asıl övgüye değer olan şeyin 

Aristofanes’teki kuralsızlık olduğuna inanıyordu. Örneğin “basit” kadın 

görüşüne şu sözlerle karşı çıkıyordu Frischlin: "simplicitatem in mulierum 

orationibus rectè neglexit Aristophanes, cùm foeminae sua natura non sint 

simplices: sed duplices, callidae & versutissimae" (Aristofanes çok haklı 

olarak kadınların basit sözlerine yer vermez, çünkü kadınlar yaradılışları 

gereği basit değildirler; yalancı, kurnaz, hinoğluhindirler.)36 Frischlin’in 

kadınlar hakkındaki değerlendirmesine katılsak da katılmasak da, bu sözleri 

Plutarhos’un görüşlerini yerer, Aristofanes oyunlarındaki gerçekçiliği savunur. 

Frischlin makalesinin büyük kısmında Plutarhos’u çürütmeye çalışsa da 

Aristofanes’in Sokrates’i taşlamasını savunmaya çalışarak konu dışına çıkar. 

Aelianus’un verdiği bilgileri tarihî gerçek olarak kabul eder, Aristofanes’in 

daha başka tarihî kişilere yönelik parodilerini Bulutlar adlı oyununda çizdiği 

Sokrates tasvirinden çok daha başarılı bulur.37 Frischlin, başka birçok seçkin 

yazar Aristofanes'i yüceltirken Plutarhos’un eleştirilerinin neden bu kadar 

ciddiye alındığına da anlam veremez.38 İleri sürdüğü bu görüşle asıl meram 

ettiği şey başkalarını etkilemektir; ama burada birçok kaynağın desteğini 

yanına alıp Plutarhos'un üstüne yüklenir.  

                                                   

35A.g.e., 14. 
36 A.g.e., 15 
37 A.g.e., 15: “Posuit in hoc malè fecisse Aristophanes: at in Cleone, Brasida, Lamacho, Pericle, & aliis 
reprehenendis potuit benè fecisse.” 
38 A.g.e., 15: “Quanti etiam hunc poetam ipse Plato, Aristoteles, Cicero, Horatius, & illius immitator Plautus 
fecerit, ex suprà dictis est evidens. Cur igitur unî Plutarcho maiorem habeamus fidem, quam multis aliis longè 
doctoribus?” 
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Frischlin’in modern çağda Aristofanes’in alımlanışı ile değerlendirilmesindeki 

önemi azımsanamaz, çünkü yazdığı eser daha birçok baskıda yer almıştır. 

Aristofanes’in hayatını anlattığı, onu savunduğu eserleri, Plutos ile Bulutlar 

oyunlarının bir Londra baskısına eklenmiştir (1695'te, sonra da 1732’de 

tekrar basılmıştır).39 1624’te manzum çevirileriyle beraber "De Veteri 

Comoedia, Eiusque Partibus" adlı makalesi, John Scaliger’ın Leiden’de basılan 

Yunanca-Latince baskısında çıkmıştır.40 Frischlin’in etkisi onsekizinci 

yüzyılda da sürdü. Vestfalyalı bir klasik çağ araştırmacısı olan Ludolph 

Küster, 1710’da Amsterdam’da Frischlin’in Plutarhos çevirisini, Aristofanes’in 

hayatını anlattığı eserini, Aristofanes savunmasını, "eski komedya" üzerine bir 

makalesi ile manzum çevirilerini yayımladı. Küster’in kitabı, eksiksiz verdiği 

bilgiler açısından kendisinden önceki bütün çalışmalardan üstündü. Yazdığı 

kitapta Yunan kaynaklarında geçen açıklamalar ile o güne kadarki bütün 

Aristofanes baskılarının bir dökümü vardı. Yunanca metinleri düzeltip yayıma 

hazırlayanlar arasında Küster’in Cambridge’te tanıştığı Richard Bentley de 

vardı. Eserde Bentley’in Plutos ile Bulutlar oyunlarının metinleri üzerindeki 

düzeltmeler yer alıyordu.41 Frischlin’in çevirilerinin yanı sıra kitapta 

Septimius Florens Christianus'un (Euripides’i Latinceye çeviren kişi, 1594) 

Eşekarıları, Barış, Lysistrata çevirileri, Tanaquillus Fabrus'un (Longinos’un 

yayım yönetmeni, 1663) Ekklesiazousai çevirisi ile adları bilinmeyen 

kimselerce hazırlanan Thesmoforiazousai ile Kuşlar'ın Latince çevirileri de 

basılmıştı. Son olarak, R. F. P. Brunck, Aristofanes baskısına (1781-83) 

Frischlin’den herhangi bir eser eklememiş olsa da 1836’da “komedya şairinin 

bıraktığı eserlerin bugüne kadarki şüphesiz en iyi yayımı” idi.42 Latince 

çevirisi 1781’de Strasburg’da çıktı, Yunanca metinlerse 1783’te yayımlandı. 

                                                   

39 Moss, 99. 
40Aristofanes’in üslubuna hayran olan Scaliger, Prima Scaligerana’da şu değerlendirmede bulunur: “Bonus 
auctor, Atticus et primus legendus, nec se quisquam jactet Atticismum intellegere, qui hunc ad unguem non 
teneat. Certe nullus est qui melius apud Graecos loquatur ipso Aristophane, ut nec apud Latinos Terentio” [İyi 
bir yazar, Atinalı ve herkesin ilk elde okuması gereken biri, kendini Atinalı olmanın ne demek olduğunu 
anlamaya çalışmayan biri onu iyi anlayamaz. Yunanlar arasında Aristofanes’ten, Romalılar arasında 
Terentius’tan daha iyi bir hatip yoktur.] (aktaran G. W. Robinson, “Joseph Scaliger’s Estimates of Greek and 
Latin Authors”, HSCP 29 (1918): 139). 
41 Sandys, 445-46. 
42 Moss, 95. Brunck bir Fransız klasik çağ araştırmacısıydı. Çalışmaları arasında Yunan Antologyası, kır 
ozanları, Kallimahos (1772-1776), Sofokles (1786-1789), Plautus (1779), Vergilius (1785) ile Terentius (1797) 
baskıları mevcuttur (krş. Sandys, 395-396). 
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Yabancı edebiyatlara ilişkin konulara eğilen, Maty’nin yönettiği News Review 

dergisi konusunda genç yazar Richard Porson'ın olumlu bir tavrı vardı, ama 

Brunck’ı övmekten ziyade Aristofanes’i savunan bir havadaydı.43  

Aristofanes'in modern çağdaki ilk okurları, eleştirmenler, Aristofanes'in 

oyunlarını çevirenler burada ele alınan Frischlin, Scaliger, Küster ile 

Brunck'ın Aristofanes baskılarını alıp kullanmışlar, bu baskılara 

başvurmuşlardır. Henry Fielding ile William Young’ın 1742'deçıkan Plutos 

çevirilerinin metin açıklamalarında Frischlin’in Latince çevirisinden üç kere 

söz edilir.44 Onsekizinci yüzyılın edebiyat eleştirmenlerinden, Bulutlar 

oyununun çevirmeni Richard Cumberland, Plutarhos’un Aristofanes’in "bir 

cinas ustası, laf cambazı ve gülünç denecek kadar parodi düşkünü" olduğuna 

dair suçlamalarının Frischlin ile şairin öteki savunucularınca 

püskürtüldüğünü ileri sürer.45 Madam Dacier, Scaliger’ın baskısından 

yararlanmış olabilir, çünkü bu baskının babası Tanneguy Le Fèvre’in notlarını 

içeren bir nüshası Bibliothèque Nationale katalogunda bulunmaktadır.46 

Metinlerin gösterdiği kanıtlardan anladığımız kadarıyla Plutos ile Bulutlar’ın 

çevirisini yapan (1715) Lewis Theobald’ın yanı sıra, Fielding ile Young da 

Küster’ı okumuşa benziyorlar.47 Örneklerle görüldüğü üzere, bu ilk 

Aristofanes baskıları ile çevirileri "eski komedya" ile onun sosyo-politik 

bağlamı hakkındaki bilgilerin yayılmasında can alıcı bir rol oynamıştır. 

                                                   

43 Douglas H. Shepard, “New Review, A”, British Literary Magazines: The Augustan Age and the Age of 
Johnson, 1698-1788, Alvin Sullivan, yay. haz. (Westport, Greenwood Press, 1983) 256-57. Porson’ın 
Aristofanes savunması aşağıda ele alınacak. 
44 Bir açıklamada Fielding şöyle der: “Sıfat-fiil anusas’ın kullanımı başka bir dile bire bir çevrilmemelidir. Bire bir 
çevirisi şöyle olabilir: ‘buyrulduğu gibi koş’. Latincesi ise jamdudum curre olabilir; Frischlin’in curre celeriter, 
Dacier’nin cours et fais ce que j’ai te dit ve Theobald’ın ‘koş, ne buyuruyorsam yap’ demesinden daha kesindir 
bu.” (Henry Fielding - William Young, Plutus, in Comedies of Aristophanes (Londra: A. J. Valpy, 1812). S. P. 
Hines'ın belirttiği gibi, “Fielding, Madam Dacier ile Theobald’ın Nicodemus Frischlin’in Latince çevirisini 
kullandığından emindir” (Hines, “English Translations of Aristophanes’ Comedies, 1665-1742” tez çalışması, 
Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill, 1967, 200). 
45 Cumberland, The Observer no. 76, 287. 
46 Hines, 81. 
47 A.g.e., 81-82. “Theobald’ın Küster’ın Yunanca ile Latince Aristofanes baskısına ulaşmış olması güçlü bir 
ihtimal, ama kesin değildir bu. İki tanesi hariç, Theobald’ın Plutos üzerindeki küçük değişikliklerin tümü Küster'in 
kaleminden çıkmıştır. Theobald’ın Küster’den haberdar olmadığına dair küçük bir kanıt Fielding’in şu görüşünde 
bulunabilir; Theobald ikinci Plutos’un oynanmasından yedi yıl önce Atina’da Arhon olan Habrias’ın kim 
olduğunu bilmiyordu, ama Küster biliyordu. Fakat hiçbir sonuca ulaşmayan bu fikir güvenilmez olabilir, çünkü 
Fielding’in Plutos’u çevirirken asıl amacı, Madam Dacier’nin çevirisini aşırdığı için bazen haksız yere olsa da 
Theobald’ın kusurlarını bulmaktı.” 
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III. Onyedinci - Onsekizinci Yüzyıl Fransa’sında Aristofanes: İçerdeki 

Alımlanışı ile Dışarıdaki Etkisi 

Thomas Mitchell’ın Kömürcüler oyunu için yazdığı açıklamaya (1835) yönelik 

eleştirisinde Glasgow Üniversitesi’nde Yunanca profesörü olan, Plutos ile 

Bulutlar oyunlarının manzum çevirilerini yayımlayan (1835) D. K. Sandford, 

Aristofanes’in Fransa’da hedef olduğu bütün eleştirilerin bir özetini verir: 

Aristofanes, Mr. Mitchell’a pek minnettar. Bu hünerli beyefendi eski Yunan 

komedyası davasını üstleninceye kadar aramızdaki edebiyat insanlarının da 

bulunduğu bir çoğunluk, "eski komedya"yı klasik çağın korkunç yargıçları 

olan Fransızların gözüyle görmekten hoşnuttu. Rapin, sırf onu sık sık taklit 

eden Molière’i övmek için Aristofanes’i sömürür, Rapin’in yolundan yürüyen 

Brumoy da küçümser Molière'i. Bayle bu işe bulaşmamanın bir yolunu bulur, 

aynı şekilde Du Bos da. Madam Dacier ise Aristofanes'i çevirip övmüş ama 

yanlış anlamıştır. Şaklabanlık ile küstahlık, Boileau’nun Aristofanes’in kişiliği 

hakkında kullandığı en hafif sözlerdir. Bir hanımefendinin eli değmiş 

olmasına rağmen pek az kişi Aristofanes’in oyunlarını okumaya başladıktan 

sonra bu işi sonuna kadar götürebilir der Perrault. Kendi ahlaksızlığı dışında 

seyircisinin ahlaksızlığını paylaşıyordu, taşlamaları içindeki fesattan, 

müstehcenliği davranışlarının yozluğundan, inançsızlığı mizacından, 

deliliğiyse hafif meşrepliğinden geliyordu diye avazı çıktığı kadar bağırıyordu 

Batteux. Barthelemy iki fikir arasında kalmıştır, Voltaire ise korkusuzca 

cehaletine sığınarak onu ne komik ne de şair denebilecek bir komedya şairi 

olduğunu söylüyordu.48 

                                                   

48 D. K. Sanford, “The Acharnenses of Aristophanes” Edinburgh Review 61 (1835): 173. René Rapin’in 
Aristofanes eleştirileri için Réflexions sur la poétique d’Aristote (1674, aynı yıl İngilizceye çevrildi). Pierre 
Brumoy’nın Le Théâtre des Grecs (1730, İngilizceye 1759’da çevrildi) adlı eserinde Fransızcaya çevirdiği 
Aristofanes oyunları da vardır ancak "eski komedya"ya yaklaşımında ihtiyatlıdır. De la Maniere d’Enseigner et 
d’Etudier les Belles Lettres (1732, anonim olarak 1734’te İngilizceye çevrildi) adlı eserinde Charles Rollin, 
Aristofanes oyunlarının yalnızca halkın görüşünü yansıttığı belirtir. Oeuvres diverses de Pierre Bayle (1737) 
adlı eserde Madam Dacier’nin Plutos ile Bulutlar oyunlarının çevirilerine dair bir eleştiri yazısı vardır. Réflexions 
Critiques sur la Poésie et sur la Peinture (İngilizceye 1748’de çevrildi) adlı eserde Abbé Du Bos, Aristofanes’ten 
söz etmemeyi tercih eder. 1684’te Plutos ile Bulutlar oyunlarını Fransızcaya çeviren Anne Dacier, Fransızlar 
arasında Aristofanes’in en ateşli savunucusudur. Nicolas Boileau-Despréaux, Art Poétique (1674, İngilizceye 
1683’te çevrildi) eserinde Aristofanes’in düşük nitelikli mizah anlayışından, Sokrates’e sataşmasından 
bahseder. Charles Perrault, Parellele des Anciens et des Modernes (1688-92) adlı eserinde Aristofanes, 
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Yakın zamanda kaleme aldığı bir incelemede Martin Holtermann, onyedinci ve 

onsekizinci yüzyılda Avrupa’da etkili olan Fransız edebiyat eleştirmenlerinin 

Aristofanes’in şöhretini sarstığını kabul eder.49 Sandford’ın listesindeki 

eleştirmenlere iki isim daha ekler: Abbé d’Aubignac [François Hédelin] ile 

Bernard le Bovier de Fontenelle.50 Topluca ele alırsak, bu yazarlar Querelle 

des Anciens et des Modernes’in iki yüzünü de temsil ediyorlardı; başka edebi 

konulardaki anlaşmazlıklarına rağmen büyük bir çoğunluk Aristofanes’i 

kınamak konusunda hemfikirdi. Bu görüşlerin birçok edebiyatçının oyunlar 

hakkındaki yorumlarını etkilediği konusunda Sandford haklıydı. Bu da 

onların vardıkları yargıları incelemenin ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koyuyor. 

Denebilir ki, René Rapin, Aristofanes'in İngiltere’deki alımlanışının 

şekillenmesinde başka bütün Fransız eleştirmenlerden daha etkili oldu. 

Eserleri sık sık kullanıldı, gerek Fransız gerek İngiliz yazarlar dönemin eleştiri 

söylemi içinde onun adını düzenli bir şekilde kullandılar.51 Rapin’i “deha 

vergisi eserleri en iyi biçimde anlayan adamlardan biri” olarak tanımlayan 

Pierre Brumoy, aşağıda ele alınacak "Discours sur la comédie grecque" adlı 

                                                                                                                          

Plautus ile Terentius’u karşılaştırır. Charles Batteux, Cours de Belles-Lettres’de (1753, 1761’de İngilizceye 
çevrildi) Rapin’in (ve Plutarhos’un) karşı çıktığı noktaları tekrarlar. Jean Jacques Barthelemy’in Voyage du 
Jeune Anacharsis (1788, 1794’te İngilizceye çevrildi) adlı eserindeki Aristofanes üzerine düşünceleri çelişiktir. 
Voltaire, Dictionnaire Philosophique’te (1769) Aristofanes’i Sokrates’i ateist olarak göstermekle suçlar. Bu 
eleştirilerden birkaçı ilerde ele alınacaktır. 
49 Martin Holtermann'ın yorumları şöyle: “Gerät Aristophanes in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts so 
unter den Beschuß der Literaturkritik, daß sein Status als klassisch-vorbildhafter Autor nachhaltig erschüttert 
wird. Es ist dies die Zeit, da Frankreich den Primat in Fragen der Literatur und Literaturtheorie innehat” 
[onyedinci yüzyılın ikinci yarısında Aristofanes edebiyat eleştirmenlerince topa tutuldu, bu durum onun güvenilir 
bir klasik çağ modeli olarak konumunu kalıcı bir şekilde sarstı. Fransızların edebiyat ile edebiyat kuramı 
konularında bir numaralı otorite sayıldığı yıllardı.] (Martin Holtermann, Der deutsche Aristophanes: Die 
Rezeption eines politischen Dichters im 19. Jahrhundert (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004) 54). 
50 Pratique du Théâtre (1657) adlı eserde Hédelin, Aristofanes’e karşı geleneksel bir görüşü savunur: “Oyunları 
tek kelimeyle bir kara çalma, afişe etmek istediklerinin isimleri, özellikleri, eylemleri ile canlı tasvirleriyle dolu” 
(François Hédelin, The Whole Art of the Stage, anonim çevirmen (1684; New York: Benjamin Blom, 1968) 47). 
Remarques sur Quelques Comédies d’Aristophane, sur le Théâtre Grec, etc. adlı eksik, İngilizceye hiçbir 
zaman çevrilmemiş bir makalesinde Fontenelle, Aristofanes’in on bir komedyasını inceler, her biri için kısa 
yorumlarda bulunur. En beğendikleri Plutos, Kurbağalar ve (şaşırtıcı bir şekilde) Thesmophoriazousai’dir. 
Aristofanes’in tanrılara sataşmasından (Plutos ile Kuşlar’da olduğu gibi) rahatsız olur, Atinalıların Atlılar'daki 
sözlü şiddeti nasıl hazmettiğini merak eder (Fontenelle, Remarques sur Quelques Comédies d’Aristophane, sur 
le Théâtre Grec, etc. Oeuvres Complètes, cilt IV, yay. haz. Alain Niderst (Paris: Fayard, 1989) 355-67). 
51 Örneğin 1684’te kır şiirlerine dair incelemesi De Carmine Pastorali; Horatius, Theokritos ile daha birçoğunun 
çevirmeni olan Thomas Creech tarafından çevrildi. Rapin onyedinci yüzyıl sonlarında İngiliz yazarları üzerinde 
neoklasik etkiler bırakmaya devam etti. Örneğin Pope, “A Discourse on Pastoral Poetry” adlı eserinde bundan 
bahseder. Rapin’in İngiltere’deki etkisi ve alımlanışı konusunda krş. A. F. B. Clark, Boileau and the French 
Classical Critics (New York: Russell & Russell, 1965) 275-285. 
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eserinde onun Aristofanes eleştirilerine bolca yer verir.52 Aristofanes 

hakkındaki etkileyici görüşleri, aynı yıl Thomas Rymer tarafından İngilizceye 

çevrilen Réflexions sur la Poétique d’Aristote (1674) adlı eserindedir.53 Rapin 

eserinin komedyayla ilgili bölümüne komedyanın bir tanımını vererek başlar: 

"Komedya gündelik hayatın bir yansımasıdır. Amacı, toplumdaki yanlışlıkları 

düzeltmek, insanları gülünç bir duruma düşmekle korkutarak onları doğru 

yola getirmek için insanların hatalarını sahnede göstermektir." Rapin'in 

görüşüne göre Aristofanes bu kuralı çiğniyor; Aristofanes hakkındaki bu 

olumsuz değerlendirme Fransız neoklasik eleştirmenlerine mahsus 

olmamakla birlikte, Plutarhos'un bakış açısını hatırlatır: 

 [Aristofanes'in] dili çoğu yerde belirsizlikler, hatalarla dolu, bayağı, sıradan 

bir dil. Durmadan kelimelerle oynaması, karşıt terimlerin birbiriyle 

tutarsızlığı, üslup karmaşası, tragedyaya özgü olanla komedyaya özgü olanın, 

ciddi ile şaklabanca olanın, ağırbaşlı ile laubali olanın iç içe geçmiş olmasının 

yarattığı durum hiç de hoş değil. Zekice olduğu düşünülen yerlerin iyi 

incelendiğinde yapmacık olduğu görülüyor. Menandros'un övgüyü daha çok 

hak eden bir hoşluğu var. Üslubu temiz, derli toplu, parlak, doğal. Bir hatip 

gibi ikna edici, bir filozof gibi yol gösterici. 

Görüşünü modern dönemi de kapsayacak şekilde genişleten Rapin, asıl 

övgülerini Molière'e saklar. Molière'in oyunlarının gerçekliğe benzerliğini, 

seyirciyi kaba ya da müstehcen olmadan eğlendirebilmesini önemserken 

Aristofanes'le bir karşıtlık kurar gibidir:  

Tiyatroyu bir şenliğe çevirmek için antik komedya şairlerinin hitap 

edebilecekleri tek seyirci kitlesi ev halkı idi, Molière'in soytarıya çevirdikleriyse 

                                                   

52 Brumoy, 22. 
53 Rapin’in etkili olan görüşleri, Rymer’ın çevirisinin önemi için krş. G.B. Dutton: “Rymer, Rapin’in Réflexions’unu 
çevirmeden önce İngiltere’de Fransızların koydukları kuralların yer aldığı herhangi bir eserin yayımlandığına 
dair herhangi bir kanıt gösterilememesi anlamlıdır. Aynı derecede anlamlı olan bir şey de, 1674’ten daha 
sonraki Fransız biçimcilerinin (Rapin, Hédelin, Le Bossu ile son olarak Dacier) adlarına sıkça rastlanmasına 
rağmen ilk dönemdekilerin isimleri hâlâ bilinmemesidir (...) Durum böyle olunca, İngiltere’de Fransız biçimci 
sisteminin en katı kurallarından çoğunun genellikle sadece Rymer sayesinde bilindiğini düşünmek mantıklı 
gözüküyor” (G. B. Dutton, The French Aristotelian Formalists and Thomas Rymer,” PMLA 29.2 (1914): 186-
187). 
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markiler ile öteki önemli adamlardır. Başka yazarlar komedyalarında avam ve 

köylü muhabbetleriyle uğraşmaktan son derece memnunken, Molière bütün 

Paris halkını ve sarayı karşısına alacak cesareti göstermiştir. Komedya 

yazarları arasında doğaya özgü olanı keşfeden, ayırt edebilen, tek yazar odur. 

Tasvirlerinin güzelliğini doğallığını anlayışı en kıt kimseler bile fark eder. 

Hayatta var olanı taklit etme yeteneği ise verdiği lezzeti yarı yarıya artırır.54 

     Doğallığı hayal gücüne yeğ tutan Rapin, modern Fransız tiyatrosunun 

göreneklerinden yanadır. Ayrıca, Aristofanes komedyalarının daha çok güncel 

yönünü, özellikle de ev içi ile politik olanı yan yana getirmesini göz ardı etmiş 

gibi görünür (ya da bunun farkında değildir). Onun tavrı, komedyaya 

dümdüz, didaktik bir tutumla yaklaşan Fransız neoklasik 

eleştirmenlerininkiyle aynıdır.  

     Aristofanes’in Bulutlar adlı oyunundaki Sokrates taşlaması ile filozofa 

yönelik bir komploya karıştığı iddiası, Fransız yazarlarını öfkelendiren bir 

başka konuydu. Neoklasik dönemin eleştirmenlerinin en önemlilerinden biri 

olan Nicolas Boileau-Despréaux, Art Poétique adlı eserinin üçüncü 

kantosunda Aristofanes’i sağduyunun düşmanı olup, Sokrates’i halkın 

önünde küçük düşürdüğü için kınar: 

Eşsiz bir başarıya erişir tragedya, 

İlkin Atina’da ün salar olur komedya, 

Ağzı bozuk o Yunan güldüre güldüre milleti, 

Saçtı etrafına oyunlarıyla içindeki kötülükleri: 

Bilgelik, erdem, gurur, zekâ, mantık, 

Diz çöktürdü bütün bunlara maskara bir arsızlık: 

                                                   

54 René Rapin, Reflections on Aristotle’s Treatise of Poesie, çeviren Thomas Rymer (Londra: H. Herringman 
için T. N., 1674) 124-125, 130, 133. 
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Halkın aradığı, el üstünde tuttuğu şairler, 

Hiçe sayarken erdemi ahlaksızlığı överler; 

Sokrates bile ahlakın düştüğü bu zamanda, 

Eğlence oldu alaycı bir tiyatroda.55 

Aristofanes’e yöneltilen iddialı suçlamalar yalnızca neoklasikçi çevrelerden 

gelmedi. Dictionnaire philosophique’teki (1769) “Athée, Athéisme” başlıklı 

maddede Voltaire, Atinalıların gözünde Sokrates’in bir ateist olarak 

görülmesine yol açan olan ilk kişinin Aristofanes olduğunu yazar. 

“Plutarhos’un tasvirindekinden daha aşağılık, daha rezil bir soytarı” olarak 

bahseder ondan. Dahası, “kepaze yargıçların Yunanistan’ın en erdemli 

adamına verdikleri zehri hazırlayan, ne komik ne de şair denebilecek bir şairi” 

övdüğünden ötürü Madam Dacier’ye sansür uygular.56 Ancak Charles Rollin, 

Aristofanes ile Sokrates arasındaki ilişkiye daha ılımlı bir tavırla yaklaşır. 

Fransa’daki Yunan araştırmalarını destekleyen antik çağ tarihçisi Rollin, 

Sokrates’i ölüme götürenin Aristofanes'in değil Atinalıların dini olduğunu 

söyler: “Tiyatro sahnesine çıkardığı tanrıların kişilikleri ve kusurlarıyla 

seyirciyi güldürürken [Aristofanes], halkın genel din inancını yansıtmaktan 

başka bir şey yapmıyordu.”57 

Onyedinci-onsekizinci yüzyıllarda Aristofanes’i ateşli bir şekilde savunan tek 

bir Fransız vardı. O da İngiltere’de İlyada (1711) ile Odysseia (1716) 

çevirileriyle tanınan seçkin klasik çağ bilginlerinden Anne Dacier’ydi.58 

Aristofanes’i hayranlık derecesinde seven Dacier, sırf eserdeki maskaralıkların 

ve mizahın verdiği zevkle Bulutlar oyununu belki iki yüz defa okuduğunu 

                                                   

55 Nicolas Boileau-Despréaux, Art poétique, çeviren William Soames - John Dryden (Londra: R. Bentley - S. 
Magnes, 1683) 49. 
56 Voltaire, Works of Voltaire, cilt III, çeviren William F. Fleming (New York: Dingwell-Rock, Ltd., 1927) 116. 
57 Charles Rollin, The Method of Teaching and Studying the Belles Lettres, çeviren bilinmiyor. (Londra: A. 
Bettersworth, 1734) 233. 
58 Dacier’yi Homeros çevirmeni olarak değerlendiren bir makale için krş. Fabienne Moore, “Homer Revisited: 
Anne Le Fèvre Dacier’s Preface to her Prose Translation of the Iliad in Early Eighteenth-Century France” 
Studies in the Literary Imagination 33.2 (2000): 87-107. 
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söyler.59 Sandford onun bu konudaki ehliyetini küçümsese de (oyunlarını 

çevirirken, onu överken Dacier’nin Aristofanes’i yanlış anladığını iddia 

ediyordu) Dacier’nin 1684’te basılan Bulutlar ile Plutos çevirileri, Latince 

çeviriler gibi çevirmenlerce okunan, başvurulan metinler oldu. Örneğin Lewis 

Theobald, çağdaşları tarafından Dacier’nin eserlerine fazlasıyla güvenmekle 

eleştirildi. Herhalde o dönemde herkes gibi Aristofanes’i Fransızca 

çevirisinden okumuştu.60 

Plautus baskısı (1683) için yazdığı önsözde Madam Dacier, hem antik hem de 

modern çağlarda Aristofanes’in üslubuna yönelik değerlendirmelere meydan 

okuyan beğenisini ortaya koyar. “Mide bulandırıcı zırvalıklar” (Plutarhos), “sık 

kullanılan kelime oyunları” (Rapin) yerine Dacier, onun eserlerinde bir lezzet, 

duruluk, ustalık görüyordu: 

Hiç kimse gülünç olanı keşfetmede ondan daha derin bir kavrayış gücü yahut 

gördüğünü başkalarına göstermede ondan daha hünerli bir üslubu 

olmamıştır. Söylediği sözler doğal, anlaşılır, nadiren rastlanabilecek derecede 

zarif, dopdolu (...) Aristofanes’in üslubunun verdiği haz, hayal gücünün 

verdiği hazdan geri kalmaz. Çünkü duruluğu, gücü, tatlılığının yanı sıra 

kulağa öylesine hoş gelen bir ahengi var ki, onu okumaktan daha güzel bir 

şey olamaz.61 

Madam Dacier’nin Aristofanes’e verdiği değer, azınlıkta kalmasına rağmen 

Pierre Brumoy’nın Le Théâtre des Grecs (1730) adlı eserinde yeniden basılmayı 

hak edecek bir saygınlık kazanmıştı. Bu eser, Yunan tragedyası ile "eski 

komedya" külliyatını onsekizinci yüzyıl Fransa’sına taşıyan iddialı bir projeydi. 

Norma Clarke'ın “eski Yunan tiyatro metinlerini okumak isteyenler için 

(zamanında) bulunması en kolay bilimsel yayın” olarak tanımladığı bu ciltler 

dolusu külliyatı ondokuzuncu yüzyılın başlarında tekrar tekrar basıldı.62 

                                                   

59 H. M. [Charles Armitage Brown], “The Early Comic Writers of Greece”, New Monthly Review and Universal 
Register 12 (1819): 398. Dacier’nin bu iddiası Bulutlar ile Plutos oyunlarının çevirisine yazdığı önsözde geçer.  
60 Bkz. 46 numaralı dipnotu. 
61 Dacier, aktaran Brumoy, 22. Madam Dacier’nin Plautus baskısı, İngilizceye çevrilmemiştir. 
62 Norma Clarke, Dr Johnson’s Women (Londra: Hambledon and London, 2000) 117. Ayrıca krş. James Gray: 
“Voltaire, Brumoy’nın Le Théâtre des Grecs eserinden Yunan tiyatro tarihini anlatan en güzel, kullanışlı 
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Ayrıca Joseph Warton gibi İngiliz eleştirmenlerden de övgüler topladı; 

“Çeviriler çok iyi, metne sadık; antik çağlara özgü bazı koşullardan ötürü bu 

çağın okurlarını irkilteceği için eksiksiz bir nüsha sayılamayacak oyun 

irdelemeleri ise anlaşılır, eksiksiz."63 Charlotte Lennox, Le Théâtre des Grecs'i 

1759’da rehberi Samuel Johnson’ın yardımıyla çevirdi. Johnson, "A 

Dissertation on the Greek Comedy" (Yunan Komedyası Üzerine Bir Tez 

Çalışması) ile “General Conclusion”un (Genel Sonuç) çevirmeniydi.64 

Brumoy komedya üzerine yazdığı denemenin başından itibaren Aristofanes’i 

fazlasıyla yermemeye ya da övmemeye özen gösterir. İşte bu ikilik, Sandford’ı 

Brumoy’nın Aristofanes’i “hafife aldığını” düşünmeye iter: 

Yunan komedyasına bulaşıp bulaşmama konusunda uzun süre kararsızdım. 

Bunun sebebi günümüze kalan eserlerin çok az olması, yazar Aristofanes’in 

ahlaksızlığının aşikârlığı ve tek bir şairin oyunlarından bütün bir Yunan 

komedyası hakkında doğru bir kanıya varmanın çok zor olmasıydı.65 

Brumoy çevirilerinde bazı kaba saba parçaları çıkardığını okurlarına bildirse 

de (“Komedyanın bu yeniyetmelik çağında her şey mükemmel değildi”), 

Aristofanes'in Atina tarihindeki yeri dolayısıyla ve tragedya parodileri yazan 

biri olarak onun sanılandan daha önemli bir yazar olduğunu ileri sürer. Ama 

yazdığı makalenin sonlarına doğru edebiyat eserlerinin özellikle de 

komedyanın (çünkü komedya “kendi tebaasının ve hâkim zevklerin kölesi” 

idi), zaman-mekân boyutlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini de söyler 

Brumoy. "Eski komedya"ya ihtiyatla yaklaşır, ama Richard Porson ile Richard  

                                                                                                                          

kaynaklardan biri olarak bahseder” (Gray, “Dr. Johnson, Charlotte Lennox, and the Englishing of Father 
Brumoy,” Modern Philology 83 (1985): 142-143n.). 
63 “Z” [Joseph Warton], The Adventurer no. 49 (Londra: C. Hitch, 1762) 84. Brumoy’nın alegorik Kuşlar yorumu 
son dönemde Michael Vickers tarafından yeniden ortaya sürüldü: “Brumoy’nın Kuşlar’ın her sayfasında Sparta 
ile Dekeleia'yı çağrıştıran imgeler kullanıldığına ilişkin gözlemleri büyük ölçüde sağlam, göz ardı edilemeyecek 
gözlemlerdir.” (Vickers, Pericles on Stage: Political Comedy in Aristophanes’ Early Plays (Austin: University of 
Texas Press, 1997) 159). Bu kitap hakkında olumsuz bir eleştiri için bkz. Thomas Hubbard, “Pericles on Stage: 
Political Comedy in Aristophanes’ Early Plays,” CP 93.4 (1998): 370-375. 
64 Lennox’ın hayatı ile eserlerine dair ayrıntılı bir çalışma için krş. Clarke (2000), 67-126. 
65 Brumoy, 3. 
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Cumberland gibi Britanyalı eleştirmenler bir süre sonra görüşlerini 

Aristofanes komedyasının lehine fikir yürütecek şekilde değiştireceklerdir: 

Bir eserde evrensel, mutlak bir güzellik ile göreli, bireysel bir güzelliğin çok 

farklı oranlarda birbirine karışmış bir halde bulunduğu yolundaki o tartışma 

götürmez ilkeye dayanarak Aristofanes hakkında varılan karşıt yargıları 

açıklamak kolaydır. Aristofanes’i, bizi memnun etmese de, Atinalılara zevk 

veren güzelliklere göre değerlendirecek olursak hemen kınamaya başlarız. 

Fakat bu tür bir güzellik bile, abartılmış bir evrensel güzellik içinde 

özgünleşebilir. Ama o çağın en incelmiş milletini neşeyle doldurabildiği için 

ona methiyeler düzmek yerine, Atinalıların bütün vasıflarını üzerlerinde 

toplayan bu güruhu ilkellikle suçlarız (...) Peki, aynı şekilde bizim daha kibar 

olan hallerimizi düşünürsek, eski çağlarda olduğu gibi yazdığımız şeylerin bir 

parçasını oluşturan, sadece günümüzün zevkini yansıtan güzellikler ile bu 

davranışların bugün kendimizi beğendiğimiz için bize hoş görünen güzellikleri 

belki de torunlarımızı iğrendirmeyecek mi? Şimdi biraz daha adil olup bu 

göreli güzelliği her çağdaki gerçek değerine az çok teslim edelim. İlle de bir 

yargıya varmamız gerekiyorsa, diyelim ki Aristofanes, Menandros, Molière 

hepsi de kendi zamanının hakkını vererek çıkardılar bu eserleri.66 

Aristofanes’i M.Ö. beşinci yüzyıl Atina’sının kültürel, tarihsel bağlamına 

oturtma fikrinin, edebiyatta gelenekleşmiş olan tarafgirlik ile tarihsel 

önyargılara karşı çıkmak için hayli etkili bir yol olduğu ortaya çıkmıştı. 

Böylece Aristofanes’i onu hiç tanımamış olacak onun hakkında olumsuz 

düşünceler besleyecek bir seyirci kitlesiyle tanıştırmak için önemli bir fırsat 

doğdu.  

 

 

 

                                                   

66 A.g.e., 5, 5-6, 3, 39-40. 
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IV. Onsekizinci Yüzyıl Britanya’sındaki Yaygın Aristofanes Yaklaşımı 

Onsekizinci yüzyılın sonlarına kadar Aristofanes, İngiltere’de çok az 

okunuyor, övgüden ziyade eleştiri topluyordu.67 Eski ve yeni kaynaklardan 

edinilen fikirler, Aristofanes'in edebiyat ile kültür üzerindeki etkisini 

gölgelemiştir. Örneğin, toplum içinde biriyle alay etmenin  (hem antik hem de 

modern çağda) yol açabileceği şeyler üzerine kafa yoran eleştirmenler, 

Aelianus’un Aristofanes’le ilgili iddialarından çıkarılabilecek ahlak dersini 

ciddiye almışlardır. Birçoğuna göre Aristofanes ile Sokrates örneği komedya 

yoluyla birinin ölümüne yol açılabileceğine verilebilecek bir örnekti. 

Günümüze kalan oyunların çevirileri çok azdı, Aristofanes’e yakınlık duyan 

çevirmenler, "eski komedya"nın özünü, erdemlerini açıkladıkları kadar 

olumsuz görüşlere de bir cevap vermeye çalışıyorlardı. Bu arada beşinci yüzyıl 

Atina demokrasisine hiç güvenmeyen erken dönem Britanyalı Eski Yunan 

tarihçileri, Aristofanes’i bu yönetim biçiminin bir uzantısı olarak 

gösteriyorlardı. Ondokuzuncu yüzyıla yaklaştıkça entelektüel çevrelerde 

Aristofanes hakkında yeni bir yorum yaygınlaştı. Oyunlar yavaş yavaş yeniden 

değerlendirilmeye, Aristofanes’in Yunan edebiyatı, Yunan tarihindeki yeri 

gözden geçirilmeye başladı. Onsekizinci yüzyıl sonlarında Aristofanes'i 

"iyileştiren" bir dönem başlamış olsa da 1813’e gelindiğinde Aristofanes, 

okunmaktan çok hakkında konuşulan, anlaşılmaktan çok okunan bir 

yazardı.68 

                                                   

67 Aristofanes’in erken modern çağ İngiltere’sindeki yeri hakkında son dönemde yazılmış bir makalede Matthew 
Steggle, Aristofanes üstüne haklı olarak şunu belirtiyor: "Tanınmış bir yazardı ama, aslında çok az okunurdu.” 
Aristofanes komedyasıyla ilgili birbirinden farklı görüşlere dikkat çeken Steggle; Stephen Gosson, William 
Webbe, George Puttenham ile Thomas Lodge’un eserlerini incelemiştir, ama bunlardan hiçbiri Aristofanes'in 
Britanya'da daha sonraki alımlanışını düşünecek olursak daha önce adı geçen Fransız eleştirmenler kadar etkili 
olamamıştır. Ayrıca Aristofanes’in Ben Jonson’ın eserlerindeki payına da dikkat çeken Steggle, şu sonuca varır: 
“Rönesans çağındaki Aristofanes yorumları, onun eserlerinin modern bir görüşle değerlendirilmesini 
yönlendiren meselelerden ziyade (bunlar genel kamusal söylem, metatiyatro, cinsel mizah, olay örgüsü 
biçimleri ya da ritüel öğeleridir), sahneye isimleri belirtilen gerçek kişileri koymasına yaptıkları verdikleri önem 
dikkat çekicidir. Bu algı, Horatius’un Aristofanes eserleri hakkındaki telmihlerden bizzat etkilenip bu yönde 
şekillenmiştir. Jonson’da ise Aristofanes formunun taklidi Aristofanes usulü taşlamaların taklidiyle başa baş 
gider” (Steggle, “Aristophanes in Early Modern England,” Aristophanes in Performance 421 BC-AD 2007: 
Peace, Birds, and Frogs, yay. haz. Edith Hall - Amanda Wrigley (Londra: Legenda, 2007) 56, 64. Aristofanes ile 
Jonson üzerine daha önceki çalışmalar için krş. C. S. Gum, The Aristophanic Comedies of Ben Jonson: A 
Comparative Study of Jonson and Aristophanes (Lahey - Paris: Mouton, 1969); ile A. L. Dick, Paedeia through 
laughter: Jonson’s Aristophanic Appeal to Human Intelligence (Lahey: Mouton, 1974).  
68 Mitchell, QR 9: 140. 
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IVa. 1800’e kadar Britanya'da Aristofanes Çevirileri 

Onyedinci yüzyılın ortalarından ondokuzuncu yüzyıla kadarki süreçte Bulutlar 

ile Plutos, Aritofanes’in en çok çevrilen eserleriydi.69 Sofistleri ağır bir dille 

taşladığı, Sokrates’i safsatacı bir ateist, gençleri yoldan çıkaran bir hoca gibi 

gösterdiği için Bulutlar oyunu, büyük ilgi topladı. Şair, klasik çağ bilgini, 

metin eleştirmeni Thomas Stanley’in 1655’te History of Philosopy (Felsefe 

Tarihi) adlı eserini bastırmasıyla bu oyun, İngilizce diline girmiş oldu. Bu 

verimli eserde Aristofanes'in bir tarih kaynağı olarak kullanıldığı, Sokrates’in 

hayatını anlatan biyografik bir makale de vardır. Örneğin Stanley, Bulutlar’da 

Sokrates okulunun hicvedilmesinin, ona bağlı bir felsefe okulu olduğu 

iddiasını doğruladığını ileri sürer. Ancak, çeşitli eski metinlere sık sık 

başvurmasına rağmen, bunların doğruluğunu çoğu zaman sorgulamaz, 

çabucak inandığı görüşleri tekrarlamaya devam eder. Sokrates’e yönelik 

komploda Aristofanes’in rolü konusunda ise Aelianus’un fikrini benimser: 

“[Aristofanes’in] bu sayede [Bulutlar’ı sahneye koyarak] yüklü miktarda para 

alıp planlarını gerçekleştirmek için hevesli olanları [Anytos ile Meletos'u] 

etkileyebilmek için kendi isteği ve kötü niyetle oyunu hazırlamış olabilir.”70 

Sokrates’in hayatını anlattığı makalesine, oyundan çevrilmiş uzun parçalar 

eklemiştir Stanley. Bu bölüm şöyle başlar: “Bulutlar (...) okuyucular için bir 

güldürü malzemesi değil; ki böylesine eski ve özel bir konudan okuyucu böyle 

bir şeyi pek az bekler, Sokrates’in hayatı için gerekli bir bölüm olarak 

eklenmiştir o parça.”71 Onyedinci yüzyılın ortalarında yazan Stanley, 

okuyucunun oyundaki mizahı, tuhaflıkları anlayamama ihtimaline karşı bir 

de savunma yazısı ekler. Ama böyle bir tutum, Sokrates’i Atina'daki hayat 

bağlamına oturtabilmek için Aristofanes’e ihtiyacımız olduğu düşüncesini 

kuvvetlendirir. Stanley’in çevirisi oyunun temel olay örgüsüne bağlı kalsa da, 

                                                   

69 1651-1902 yılları arasındaki oyunların İngilizce çevirilerinin kronolojik bir listesi için krş. Bu tez çalışmasının 
Ekler A kısmı. 
70 Thomas Stanley, History of Philosophy (Londra: Humphrey Moseley and Thomas Dring, 1655) 32. 
71 A.g.e., s. 67. 



Kadınlar Meclisi   125 
 

Kuvvetli Muhakeme ile Zayıf Muhakeme arasında geçen agon'un yanı sıra 

parabasis'i de hiçbir açıklamaya lüzum görülmeden oyundan çıkarılmıştır. 

Kafiyesiz şiirler genellikle stihomythia içeren sahneler ile komik hikâyeler için 

kullanılmıştır. Lirik kısımlar ölçülerindeki farklıkla ayırt edilir, fakat 

Aristofanes’in Yunancasına uymaz. Bulutlar korosunun giriş şarkısı için 

Stanley, Aristofanes’in çeşitli uzunluktaki, bir açık iki kapalı hecelerden 

meydana gelen dizelerini sekiz heceli beyitler halinde çevirmiştir. Bulutların 

tanrısal yönü üzerinde dururken (Sokrates “yüce tanrıçalarımız” diye tanıtır 

onları) onların ayartıcı yaradılışlarına yeterince önem vermez. Stanley’in 

bulutları ise Atina çevrelerinde dönüp dolaşan safsataların mecazi bir temsili 

değil, “sağanakların bakire hanımefendileri”dir. (antistrofe kısmından): 

Islak ıslak süzülen biziz o ilahlar, 

Yükseldi işte parlak, hür bulutlar, 

Kaynağımız, atamızdır gürül gürül seller, 

Kurulmuşuz ulu tepeler, ormanlar üstüne, 

Âdetimiz gözlemek yüksek kulelerde, 

Bereketli toprağı teftiş işi biz mübareklerde, 

Sakin mırıltıları gelir şu ırmakların, 

Gelgitleri pek isyankâr şu alçalmış denizin,  

Yorgunluk bilmez gözleri şu ulu gök kubbenin, 

Yine saçıyor işte pırıltısını yücelerin, 

Bırakmıyor peşini, kopkoyu sisler peşinde, 

Ölümlüler görür bizi işte bu şekiller içinde. 
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1800’e gelindiğinde Bulutlar’ın kimi eksik kimi eksiksiz yedi çevirisi 

yayımlanmıştı, bundan sonra en az beş çeviriyle Plutos'un çevirileri geliyordu. 

Müstehcenlik dozu daha az, okunup çevrilmesi bakımından da en kolay 

oyunu olması, Plutos’u erken dönem Britanyalı çevirmenlerin yaygın bir hedefi 

haline getirdi. İngilizceye ilk çevrilen Aristofanes eseri olmasına rağmen kimi 

eleştirmenlerce, Thomas Randolph’un Hey for Honesty, Down with Knavery 

(Yaşasın Dürüstlük, Kahrolsun Sahtekârlık, 1651) adlı eseri, aslının sadık bir 

aktarımından çok, akıllıca hazırlanmış bir uyarlamadır.72 Oyunun alegorik 

çevirisi, eleştirmenler ile çevirmenlerce de beğenilmişti. Nesir dilinde bir 

çeviriyle beraber 1659'da basılan bir makalede H. H. B. (İrlandalı oyun yazarı 

Henry Burnell olabilir), Hıristiyan ilkelerini dramatik eyleme uygular: “İnsanın 

ilk yaradılışı ile oradan düşüşü, Asklepios'un Plutos’un görmeyen gözlerine 

şifa vermesiyle temsil edilir. Burada Aristofanes, huzurun sağlanmasını iyi bir 

insanın uzun süredir giydiği paçavraları çıkarıp Jurnalci’nin dalkavukluk ve 

yalanlarla elde ettiği görkemli kostümü sırtına geçirmesiyle ustaca 

göstermiştir.”73 Onsekizinci yüzyılın başlarında Joseph Addison, tatsız 

konulara hiç girmeden bir özet, bir de çeviriyle Plutos’un çevrilmeye uygun bir 

eser olduğunu öne sürer: oyun, “zenginler üzerine bir taşlamadır ancak bazı 

kısımları, zenginlikle yoksulluk arasında bir kıyaslama gibi.”74 

 

 

                                                   

72 C. L. Day, “Thomas Randolph’s Part in the Authorship of Hey for Honesty,” PMLA 41.2 (1926) 328. Ayrıca 
krş. E. M. Waith, “Aristophanes, Plautus, Terence, and the Refinement of English Comedy,” Studies in the 
Literary Imagination 10.1 (1977): 103; ile J. M. Walton, Found in Translation: Greek Drama in English 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006) 145-46. 
73 H. H. B., “A Short Discourse on the Preceeding Comedy,” The World’s Idol; or, Plutus the God of Wealth 
(Londra: W.G., 1659) 40-41. Bu eserin önemini belirtirken Rosie Wyles politik, mecazi yankılarına dikkat çeker: 
“Bu kitap ilkin Aristofanes'i anlamakta tarihi bir dönüm noktasına işaret eder. Çünkü bu eser, tiyatro 
faaliyetlerinin kısıtlandığı bir dönemde bile dramatik bir malzemenin politik bir söylem yaratmak amacıyla nasıl 
kullanılabileceği üzerine yeni bir yaklaşım sunmuştur. İkincisi, bir Hıristiyan yazarın yedinci yüzyılda pagan bir 
çağın klasiklerine yönelik tavrını ortaya koyar. Son olarak, İrlanda’nın sömürgeleştirilmesiyle ilgili tartışmalarda 
da önemli bir yeri vardır bu kitabın, zamanın İngiliz sömürge faaliyetlerine dair bireysel bir eleştiri getirir” (Wyles, 
“Publication as Intervention: Aristophanes in 1659.” Aristophanes in Performances 421 BC-AD 2007: Peace, 
Birds, and Frogs, yay. haz. Edith Hall - Amanda Wrigley (Londra: Legenda, 2007) 94). 
74 Joseph Addison, The Spectator no. 464, yay. haz. Donald F. Bond, cilt IV (Oxford: Clarendon Press, 1965) 
139. 
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Aristofanes’in erken dönem Britanyalı çevirmenleri arasında Lewis Theobald 

ile Charlotte Lennox hariç, hiç kimse birden çok oyunu çevirmemiştir. Aynı 

zamanda Homeros, Aishylos ile Sofokles’in de çevirmeni olan Theobald, 

1715’te Bulutlar ile Plutos’un çevirilerini ayrı ayrı yayımladı, ama bunların pek 

etkisi olmadı.75 Daha sonraki çevirmenlerin Theobald’ı Madam Dacier’nin 

çevirilerini izin almadan kullanmakla, hatta düpedüz kopya etmekle (haklı 

olarak) suçlamaları, ismini lekelemiştir.76 Bir edebiyat eleştirmeni ve yazar 

olarak Theobald'ın eseri, Pope’un da yergilerini üzerine topladı. Pope, The 

Dunciad Variorum’da onu yavanlığa “alet” olmakla suçlar, “unutulmuş 

oyunlar, şiirler ve benzeri metinlerle bunları övmek üzere Mist’s Weekly 

Journal’da kaleme alınmış mektupların yazarı olarak bahseder ondan.”77 

1759’da Lennox, Dr. Gregory Sharpe ile “genç bir beyefendi”nin yardımıyla 

Aristofanes'in eserlerini nesir diliyle ilk kez İngilizceye çevirdi.78 Fransızcadan 

çevrilen on bir oyunun hepsi, The Greek Theatre of Father Brumoy (Peder 

Brumoy’nın Yunan Tiyatrosu) adlı eserde var, ama çeviriler eksik. Bazı 

sahneler, bazı kısımlar müstehcenliği, uygunsuzluğu, yerleşik anlayışa 

uymaması yüzünden ya özetlenmiş ya da kırpılmıştır.79  

Aristofanes’in erken dönem İngiliz çevirmenlerinden birkaçı üniversite 

öğrenimi görmüştü. Thomas Randolph, Cambridge Üniversitesi Trinity 

Koleji’ne kayıtlıyken, Bulutlar’ın ilk çevirmeni Thomas Stanley Cambridge 

Üniversitesi Pembroke Koleji’ne devam ediyordu. Plutos’un başka bir 

                                                   

75 Theobald Yunan ve Latin yazarların eserlerinden çevirileri için krş. Peter Seary, Lewis Theobald and the 
Editing of Shakespeare (Oxford: Clarendon Press, 1990) 15-17. 
76 Henry Fielding, William Young’la beraber hazırladıkları Plutos çevirisine düştüğü notlarda Madam Dacier’ye 
güvendiği için Theobald’la dalga geçer. Örneğin Hremylos ile Karion arasındaki açılış sahnesinde ihtiyar 
kölesine şöyle der: “Sadağıma koyduğum o perişan günlerimi birer ok gibi ata ata tükettiğimi görüp akıl 
danışmak için Apollon’a gittim (…)” Bu satırlara düşülen not: “Sadak metaforunun buradaki kullanımı çok hoş, 
biz de bunu değiştirmedik. Ancak Madam Dacier, bunu atmayı uygun görmüş, dostu Mr. Theobald'ın tercihi de 
aynı.” (Fielding - Young, 134). 1820’de yazan D. K. Sandford, Theobald hakkındaki görüşlerinde ağır bir dil 
kullanır, onun “anlama yetisine ulaşamadığı Aristofanes’ten değil rezil bir şekilde taklit ettiği Madam Dacier 
üzerinden çalıştığını” söyler (Sandford, ER 61: 173). 
77 Alexander Pope, The Dunciad Variorum, şu eserde: The Poems of Alexander Pope, yay. haz. John Butt 
(New Haven: Yale University Press, 1963) 347, 359n. Mist’s Weekly Journal, İngiliz muhafazakârlarının bir 
dergisiydi. 
78 Lennox on bir oyundan sekizini çevirdi. Dr. Sharpe Kurbağalar’ı çevirdi. Kuşlar ile Barış ise ismi bilinmeyen 
bir çevirmenden çıktı. 
79 Walton şöyle yazmış: “Brumoy' nın tamamıyla Yunancadan, Lennox'un da Fransızcasından çevirdikleri, 
Sofokles’in Oidipous, Elektra, Filoktetes oyunlarıyla Euripides’in iki İfigenia oyunu, İppolytos ile Alkestis’tir. Öteki 
bütün çeviriler, birbirine bağlanmış seçkilerdir” (Walton, 40). 
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çevirmeni olan Henry Fielding de Eton Koleji’nden Leyden Üniversitesi’ne 

gitmiş, ama maddi sıkıntılardan ötürü bir yıl sonra bırakmak zorunda 

kalmıştı. Theobald ise üniversiteye gitmemiş, fakat Oxford Üniversitesi Oriel 

Koleji mezunu Papaz James Ellis’ten dersler aldıktan sonra çalışıp avukat 

olmuştu.80 1759’da Bulutlar’ı çeviren James White’ın “Cecil-Street, Strand’da 

bir okulu vardı” ancak hakkında pek bir şey bilinmiyor.81 Ayrıca, Aristofanes 

çevirmenlerinin nerdeyse hepsi, kendi eserlerini vermiş olan şairler, oyun ve 

nesir yazarlarıydı. Ondokuzuncu yüzyılda “ilk Amerikan romancısı” olarak 

bilinen Lennox (New York eyaletinde doğmuştur), The Female Quixote, or, The 

Adventures of Arabella (Kadın Don Kişot ya da Arabella’nın Maceraları) adıyla 

tanınan romanı yayımladı. Cervantes taklidi olan bu eseri, “aklı başında bir 

okuyucuya hem akıllıca hem de hoşça vakit geçirten bir eser" diye övmüştü.82 

Aristofanes çevirmenlerinden yalnızca ikisi tam bir klasik çağ bilgini olarak 

anılabilir. Anakreonteia’nın İngilizceye ilk eksiksiz çevirisini hazırlayan (1651) 

Stanley, yıllarca Aishylos'un oyunlarının standart bir eleştirel baskısı olan 

eseri, Latince çevirisi ve notlarıyla beraber 1663’te yayımladı. Fielding’le Plutos 

üzerinde birlikte çalışan, Joseph Andrews adlı romandaki Papaz Abraham 

Adams karakterini çizerken esinlendiği William Young, onsekizinci yüzyılın 

ikinci yarısında en az dokuz kez gözden geçirilip tekrar basılan bir Latince-

İngilizce sözlük (1757) yayımladı. 

1800’den önceki Aristofanes çevirilerinin azlığı, ancak (Bulutlar’da olduğu gibi) 

tarihte önemli bir kişinin canlandırıldığı veya (Plutos’ta olduğu gibi) apaçık bir 

etik ya da didaktik yorumun sunulduğu durumlarda oyunların ilgi topladığını 

gösteriyor.83 Tam tersine, Aristofanes’i günümüzde ünlendiren politik 

taşlamalar, ütopik fanteziler ile cinsel içerikli komedyalar erken dönem İngiliz 

                                                   

80 Seary, 14. 
81 L. W. Brüggemann, A View of the English Editions, Translations, and Illustrations of the Ancient Greek and 
Latin Authors (Stettin: John Samuel Leich, 1797) 117. White’ın manzum çevirisi, Monthly Review dergisinde 
beğenilmedi, “vaktini, yeteneklerini daha değerli çalışmalar için harcaması” tavsiye edildi ona. (İmzasız yazı, 
“The Clouds: A Comedy,” Monthly Review 20 (Mayıs 1759): 462. 
82 Henry Fielding, The Covent-Garden Journal no. 24, şu eserde: The Covent-Garden Journal and A Plan of the 
Universal Register-Office, yay. haz. Bertrand A. Goldgar (Middletown: Wesleyan University Press, 1988) 161. 
83 Antik çağda yaşamış olan ünlü kişilerin parodisini yaptığı için, Bulutlar’la beraber bahsedilmesi gereken 
Kurbağalar oyununda Aishylos ile Euripides arasında geçen bir agon vardır. Kurbağalar, Aristofanes’in en çok 
çevrilen üçüncü oyunudur. 
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okurların çoğunu hoşnut etmiyordu. Okuma merakını yahut entelektüel ilgiyi 

ölçmenin bir yolu da çevirilerin yeniden basılmış olmasıdır. Stanley’in History 

of Philosophy eseri onyedinci-onsekizinci yüzyıllarda en az dört kere tekrar 

basılmış, ama eserin ilgi çekmesini sağlayan şeyin tek başına Bulutlar çevirisi 

değil, Stanley'in büyük filozofların hayat hikâyelerini, görüşlerini, onlara 

ilişkin notlarını eklemiş olması akla yatkındır. Fielding ile Young’ın Plutos 

çevirileri, Charles Dunster’ın Kurbağalar çevirisi (ilk kez 1780’de basıldı) ile 

Richard Cumberland’ın Bulutlar çevirisi (1788/98), 1812’de tekrar yayımlandı. 

Öteki çevirilerin bir daha basılmadı. 

Fielding’in oyun yazarı, romancı, hiciv yazarı olarak şöhreti, Young ile birlikte 

hazırladıkları Plutos’un nesir çevirisinin onsekizinci-ondokuzuncu yüzyıllarda 

büyük ilgi toplamasını sağlamıştır. Fielding oyunun ithaf, önsöz ve açıklama 

notları bölümünü yazmış, yazdığı bölümlerde Londra’daki tiyatro olaylarına, 

politika hayatına atıflarda bulunmuştur.84 Çevirinin kendisine gelince, 

akademik çevreler, Fielding’in pek bir şey yapmayıp asıl işi Papaz Young’a 

yıktığı kanısındadırlar.85 Londra’da görevli bir yargıç, ahlakçı bir deneme 

yazarı olan Fielding sonraları, rahatsız olduğu edepsizliğinden ötürü 

Aristofanes’le arasına mesafe koyar. Ama Fielding ile Young’ın 1742 basımı 

çevirileri ile notları Aristofanes’in o meşhur açık saçıklığını yine de büsbütün 

örtmez. Örneğin Karion, Hremylos’un karısına Asklepios tapınağındaki 

hırsızlık vakası hakkında bilgi verirken bir kap lapa çalmaya çalışan yaşlı 

kadını zekâsıyla nasıl alt ettiğini anlatır (688-700): 

Karion: İhtiyar kadına gelirsek, gürültüyü duyunca lapayı sakınmak için elini 

uzatıverdi. Bense Asklepios’un yılanlarından biri gibi tıslayarak dişimle 

kavrayıverdim kadını. Bunun üzerine kadın hemencecik yatağının içine 

çekildi, örtüyü boğazına kadar çekti, leş gibi kokuncaya dek orada öylece sus 

pus oldu, korkusundan osuruyordu. Sonra kendimi bezelye lapasına 

yumulmuş halde buldum  

                                                   

84 Hines, 214-15. 
85 N. A. Mace, “Henry Fielding’s Classical Learning”, Modern Philology 88.3 (1991): 248-49. 
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Hremylos’un karısı: Ee, tanrı sana gözükmedi mi? 

Karion: Yok, daha değil. Ondan sonra çok acayip bir şey yaptım. Tanrı 

yaklaşırken şöyle iyice bir osurdum. Ne yapayım sıçtığımın lapası tıka basa 

doldurmuştu midemi. 

Hremylos’un karısı: Bu marifetin yüzünden tanrı da basbayağı tiksinmiştir 

senden. 

Aristofanes’in üçayaklı dizelerini nesir diliyle çevirenler, çevirilerinde iddialı 

olmasalar da, erkeklerle kadınların çıkık yerlerini ima eden bölümleri 

(bütünüyle) örtmemeleri çevirilerin güvenirliğini artırır. “basbayağı 

tiksinmiştir” kısmını açıklayan bir not, Fielding’in Madam Dacier’nin 

Fransızca çevirisine aşinalığını gösterir, ama daha da önemlisi, ahlak 

kaygısıyla kaynak metne sadık kalan bir çeviri yaklaşımını açıklar: 

Yunanca kelime tuhaf bir şekilde uygun düşüyor, “osurduğu için birinden 

tiksinmek” anlamına geliyor. Madam Dacier bu kaba sözlerden kaçınmış, 

ancak biz, Aristofanes'i çevirmeye soyunduğumuz için böylesi bir özgürlüğü 

kendimizde bulamadık. Böyle bir şeye kalkışmak ancak bire bir çevirinin, 

okuyucularımızın iffet ve nezaket duygularını incitmemesi şartıyla kabul 

edilebilir; üstüne titrememiz gereken bir konudur iffet.86 

Onsekizinci yüzyılda çıkan son Aristofanes çevirisi, tanınmış romancı, oyun 

yazarı, "eski komedya"nın ateşli bir savunucusu olan Richard Cumberland’in 

çevirisidir. Cumberland 1788’de Bulutlar’ın eksik (1-357. dizeler) bir manzum 

çevirisini, çok çeşitli konuları işlediği akademik makalelerini bir araya getiren 

The Observer’da yayımlar. Önsöz niteliğindeki açıklamalarında, birçok kişinin 

bütün ayrıntıları bilmeden, üstelik daha oyunu bile okumadan, Sokrates’in 

kişiliğini olumsuz bir şekilde çizdiği için Aristofanes’e yüklendiğini söyler.87 

Yaklaşık on yıl sonra çalışmasını tamamlayıp 1812’de ve yirminci yüzyılın 

                                                   

86 Fielding - Young, 216. 
87 Richard Cumberland, The Observer no. 141, 157-58. 
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ortalarına dek tekrar basılacak olan tam çevirisini yayımlar. Cumberland 

Bulutlar korosunun lirik giriş bölümünde Thomas Stanley gibi sekiz heceli 

beyitler kullansa da, onun çevirisi koronun tanrısal özelliğinden çok doğanın 

yüceliğini öne çıkarır. Ancak, sahne yönetimindeki yetersizlik bu yaklaşımı 

aksatmış, okuyucuya Bulutlar'ın kim olduğu veya neye benzediği fikrini 

verememiştir: 

 

(Bulutlar Korosu) 

[Gelin, parlak Bulutlar, yücelere çıkın, 

Okyanusun kızları, göklere tırmanın, 

Dağların çam örtülü yamaçları, 

Yumuşacık üstünüzü örtünmek amaçları, 

İşte önümüzde uzanan bir manzara, 

Koruluklar, çayırlar, derecikler arada, 

Fırtınalar koparan Neptün’ün engin açıklıkları, 

Yakalayıversin gözlerin cümle tabiatı, 

İşte diniyor şu korkunç fırtına, 

Gel de gör! Işıl ışıl bir güneş çıktı bahtına, 

Sarhoş eden ışığı dört bir yana yayıldı, 

Kaçırma bu neşeli günü, tadını çıkarmalı.] 

Bu incelemede adı geçen Britanyalı çevirmenlerin hiçbiri ne uzun süre ilgi 

uyandırabilmiş ne de ondokuzuncu yüzyıl eleştirmenlerince beğenilmiş. 
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Thomas Mitchell, Fielding ile Young’ın Plutos çevirisini küçümser, bu eserin 

“okura Tom Jones yazarını hatırlatabilecek en son şey” olduğunu belirtir.88 D. 

K. Sandford, “Fielding ile Young’ın hatıratını gözden düşüren en aptalca Plutos 

çevirisi”ni elinin tersiyle iter.89 İngiliz tiyatrosunu inceleyen bir tarihçi olan 

John Genest, daha hoşgörülüdür, bu çeviriyi “oldukça iyi” bulduğunu 

belirtir.90 Cumberland’ın Bulutlar çevirisi, ondokuzuncu yüzyılda farklı 

görüşlerle değerlendirilir. Sandford’a göre bu çeviri, “iyi yazılmış, gösterişli bir 

şiirdir, ancak Νεφαλαι (Bulutlar) öyle değildir (…) fazlasıyla ağır ve fazla 

gösterişli.”91 Genest’a göre Cumberland “metne hâkimdir, ciddi kısımları iyi 

çevirmiş, fakat komik yerleri becerememiştir.”92 Bir 1812 baskısının reklamı 

Cumberland’ın çevirisinin ne kadar tutulduğunu gösteriyor, bu çeviri büyük 

bir ticari başarı kazandı, tükenince de tekrar basılması gerekti.93 

IVb. Britanya Kaynaklı Makaleler, Antik Yunan Tarihine İlişkin 

Çalışmalarda Aristofanes’in Yeniden Değerlendirilmesi 

Onsekizinci yüzyılın son dönemine kadar İngiltere’de Aristofanes portresi, onu 

önüne geçene hakaret eden, Sokrates’e kara çalan bir adam olarak gösteren 

başlıca eski kaynaklarla bu eleştirilerde ısrar eden Fransız eleştirmenlerin 

damgasını taşıyordu. Sadece halk değil, kültürlü seçkin çevreler de 

oyunlarına ilgi duymuyordu. Fakat işte tam bu sırada "eski komedya"nın yeni 

ölçütlerle değerlendirilmesini sağlayacak bir karşıt akım doğmaya başladı. 

Britanya’da şaire ciddi bir şekilde ilgi duyan ilk kişi Richard Porson’dı. 

Brunck’ın Aristofanes değerlendirmesi (yukarıda değinmiştik) konusunda  

                                                   

88 Mitchell, QR 9: 150. 
89 D. K. Sandford, “The Comedies of Aristophanes”, Edinburgh Review 34 (1820): 290. On beş yıl sonra başka 
bir eleştiri yayımlar: “Fielding, Plutarhos’un zamanından beri hor görülen bir yazarın itibarı lehinde bir intiba 
bırakmıştır” (Sandford, ER 61: 173). 
90 John Genest, Some Account of the English Stage from the Restoration in 1660 to 1830, cilt V (Bath: H. E. 
Carrington, 1832) 611. 
91 Sandford, ER 34: 290. Thomas Mitchell da şikâyetini şöyle dile getirir: “Bütün bilim adamlarının Mr. 
Cumberland’ın Bulutlar çevirisinde eksik buldukları şey, Aristofanes'in kullandığı dörtlü ölçülere olan ihtiyaçtı. 
Bu durum, şiirsel etkiyi yok etmekle kalmıyor, asıl metindeki duyguları da yanlış bir şekilde yansıtma tehlikesini 
doğuruyor.  
92 Genest, 612. 
93 İmzasız metin, “Advertisement” (Londra: A. J. Valpy, 1812) vii. 
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yazdığı bir yazıda şairi Sokrates’in sonunu hazırlamakla suçlayanlara karşı 

savunduğu için Brunck’ı över. Rahatsız olması anlaşılabilecek bir şey, ama 

nefret etmesi akla yatkın değildir. Açık saçıklığa gelince, Porson bu konuda 

tartışmaya girmez, ama eskiler hakkında şunu söyler: “Küreğe kürek derlerdi, 

her şeyi ona uyan bir isimle anmaya alışmışlardı.”94 Bu görüşler, edebiyat 

metni çözümlemelerine tarihsel bir boyut kazandırdığı için Aristofanes’e 

yönelik Britanya kaynaklı eleştiriler yönünden yeni bir şeydi. Önceki 

dönemlerde neoklasik veya klasik edebiyattan yana olan eleştirmenler, 

Aristofanes’i estetik, ahlaki gerekçelerle yerden yere vurmuşlardı. Oyunlarını 

yalnızca katı kurallar, çok eski tiyatro geleneklerine göre yargılamışlar, beşinci 

yüzyıl tiyatrosunun bağlamıyla ilgilenmemişlerdi. Porson’ın görüşleri, 

dönemin Britanya’sında Yunan sanatı, mimarlığı ve tiyatrosunun yeniden 

değerlendirilmesine benzer yeni bir antik dünya anlayışının geliştirilmesi 

gerektiği fikrine dayanır. Bunu Pierre Brumoy gibi, edebi eserlerin kendi 

zamanlarındaki tarihi ve toplumsal değerlere göre değerlendirmesi gerektiğini 

öne süren bilim insanlarına borçludur. Brumoy, “Bütün eserler üretildikleri 

çağın damgasını taşır. Bir çağın davranışlarını etkileyen silinmez izler 

vardır.”95 

Porson’ın Aristofanes’i daha iyi anlayabilmek için hem edebi hem tarihsel bir 

yaklaşımı savunduğu sıralarda William Mitford, Aristofanes’ten Atina kültürü 

ile siyasetinin bir görgü tanığı olarak faydalandığı çok ciltli eski Yunan tarihi  

                                                   

94 Richard Porson, “Aristophanis Comodiae ex optimis exempleribus emendatae studio Rich. Franc. Phil. 
Brunck,” Tracts and Miscellaneous Criticisms of Richard Porson, yay. haz. Thomas Kidd (Londra, Richard - 
Arthur Taylor, 1815) 13. Ondokuzuncu yüzyılda Mitchell’ın çevirilerine yazdığı eleştirilerde Sandford da bu 
argümanı savunur: “Antik çağa ait meseleleri günümüz değerlerine göre yargılayanlar, Aristofanes’i küçük 
görmeye devam edeceklerdir elbette. Onların, kendi ilkelerine taban tabana zıt kurallar çerçevesinde kaleme 
alınmış bu oyunları kavrayabilmeleri imkânsızdır. Onlar, yüzeyde gezinen önceden belirlenmiş çıkarımlarla 
pekâlâ yetinirler; çoğu zaman ışıl ışıl cevherlerin saklı olduğu derinliklere dalma kudretinden yoksundurlar, bu 
zahmete katlanmazlar” (Sandford, ER 34, 289). 
95 Brumoy, 35. Porson’ın izinden giden John Seally, eğitici yazılarla uğraşan bir romancıydı. The Lady’s 
Encyclopedia’daki (1788) kısa bir başlıkta Aristofanes’i “mükemmel bir komedya yazarı” olarak öven Seally, 
“Aristofanes’i tarafsızca ele alabilmek için Atina’ya yol almamız, antik çağların yönetimi ile adetleri üzerine 
araştırma yapmamız gerektiğini” ancak “çok az eleştirmenin bu zahmete katlanacağını” belirtir. (Seally, The 
Lady’s Encyclopedia, cilt I (Londra: J. Murray, 1788) 104, 107. 



134   Antik Çağ’dan 1800’e Kadar Aristofanes’in Alımlanışı 

 

konulu önemli eserini (1784-1810) yayımlamaya başlar.96 Frank Turner’ın da 

belirttiği gibi, ancak bir avuç insan, eski Yunan ve Atina tarihini özel bir konu 

olarak ele alıp yazmıştır. Bunlar da genel olarak Atina’yı kontrolden çıkmış bir 

demokrasi, siyaseti iflas etmiş, yolsuzlukların cirit attığı bir şehir olarak 

görmüşlerdir.97 Atina demokrasisini Mitford da eleştirir, fakat Aristofanes’e 

karşı yaklaşımı adilcedir. Atina dünyasındaki alışkanlıkları, âdetleri öğrenmek 

için komedyaları birer tarih kaynağı olarak kullanan Mitford, Yunan tarihini 

okuyucunun kendi dünyasıyla bağlantı kurmasını sağlayacak bir şekilde 

anlatır. Örneğin Atlılar'ı överken Aristofanes’i, İngiliz halkına John Bull adını 

veren” Jonathan Swift’e benzetir.98 Porson gibi Mitford da Aristofanes’i 

yaşadığı yerle zamana göre değerlendirir; tarihî ve edebi açıdan şairi 

savunarak kendini öteki tarihçilerden ayrıştırır. Dahası, onun fikirleri Yunan 

tiyatrosunun, tarihi ve kültürünün, ondokuzuncu yüzyıl eleştirmenleri ile 

aynı yüzyılın tarihçilerinin beslendiği, etkilendiği Helenizm ruhunun yeni bir 

yorumunun işaretidir. 

Porson ile Mitford’ın Aristofanes’i savunması, ona ahlaki gerekçelerle karşı 

çıkan bilim adamlarının görüşleriyle çakışır. İlk kez 1776'da basılan “Remarks 

on the Utility of Classical Learning" (Klasik Kültürün Yararları Üzerine 

Görüşler) adlı bir makalede, Vergilius çevirmeni ve Marischal Koleji'nde 

profesör olan filozof James Beattie, klasik kültürü kusursuzluğu ve ahlaki 

değeri dolayısıyla överken Aristofanes ile Petronius’u sert bir dille eleştirir: 

“Her ikisi de sonsuza dek unutulup gitse bile, yazdıklarında edebiyat adına en 

                                                   

96 Mitford’ın eseri tartışmalıydı, farklı tepkiler doğurdu. Don Juan’la (kanto XII, kıta 19) bir notta Byron, şunları 
söyler: “Mitford, tiranları övüp, Plutarhos’u aşağılamaktan, tuhaf bir imlayla acayip bir şekilde yazmaktan büyük 
keyif almıştır. Ancak bütün tuhaflıklarına rağmen Mitford’ın eseri herhangi bir dilde yayımlanmış en iyi modern 
Yunan tarihidir, kendisi de ne olursa olsun belki de en iyi modern tarih yazarıdır. Kabahatleri kadar 
erdemlerinden de bahsetmek adil olacaktır: öğrenme ve araştırma azmi, çaba, sivri dil ve taraflılık. En son 
saydıklarım bir yazarda olması gereken erdemler, çünkü bunlar bir yazarın canla başla yazmasını sağlayan 
şeylerdir” (G. G. Byron, The Complete Poetical Works, cilt V, yay. haz. Jerome J. McGann (Oxford: Clarendon 
Press, 1986) 753). Fakat 1820’lerde T. B. Macaulay ile George Grote, Mitford’ın politik görüşleri hakkında uzun 
eleştiri yazıları kaleme almışlardır. Mitford’ın eseri ile ondokuzuncu yüzyıl başlarının entelektüel camiasındaki 
etkileri üzerine tartışmalar için bu tez çalışmasının ikinci bölümüne bakınız. 
97 Frank Turner, The Greek Heritage in Victorian Britain (New Haven: Yale University Press, 1981) 189. 
Mitford’dan önce Antik Yunan tarihine eğilen Britanyalı tarihçiler arasında şu isimler vardır: Grecian History adlı 
eseri ilk olarak 1707’de, daha sonra da genişletilerek 1739’da basılan, Oxford’da öğrenim görmüş politikacı 
Temple Stanyan; An Universal History (1744) adlı eserin adı bilinmeyen yazarı; Grecian History adlı eseri 
1774’te basılan Oliver Goldsmith ile History of Ancient Greece adlı eseri 1786’da yayımlanan John Gillies. 
98 William Mitford, The History of Greece, cilt III (Londra, T. Cadell, 1839) 60. 
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ufak bir kayıp niteliği taşıyacak bir şey bulunmuyor.”99 Edinburgh 

Üniversitesi’nde Yunanca profesörü, tarihçi olan Andrew Dalzel, Terentius’un 

yüksek ahlakını yeğ tutarken Aristofanes'i tamamıyla bir kenara iter:  

“Komedyaları (...) öylesine açık saçık konuşmalar, maskaralıklarla dolu ki, 

yazıldığı dil olan Attika Yunancası dışında dikkatle incelemesini tavsiye 

edebileceğim hiçbir şey yoktur (…) Kötü niyetli bir hiciv şairiydi, ama aynı 

zamanda avamın hoşuna giden keskin bir zekâsı vardı.”100  

Beattie ile Dalzel gibi düşünen bazı kimseler, komedyayı ahlaki bir araç olarak 

görmekle bu konudaki olumsuz inançları yansıtırken, Richard ile Cumberland 

gibi yazarlar Aristofanes’in yeniden değerlendirilmesine katkıda bulundular. 

Westminster Okulu ile Cambridge Üniversitesi Trinity Koleji’nde öğrenim 

gören Cumberland, genç yaşında antik çağa ilgi duymaya başladı, Yunan 

komedyasını büyükbabası Richard Bentley’in çalışmalarından tanıma fırsatı 

buldu.101 The Observer’daki yazıları modern edebiyat, din, tarih, felsefe gibi 

çeşitli konuları ele alsa da Cumberland’ın biyografisini yazan Williams’a göre 

çalışmanın “en kalıcı kısmı” eski Yunan edebiyatına ayrılmış otuz 

makaleydi.102 Amacı daha önce ortaya konmamış bilgileri açığa çıkarmaktı, 

çalışmasına bu şevkle Yunan komedyasından çeviriler de ekledi. Yalnızca 

Aristofanes’ten değil, "yeni komedya"dan da kısımlar vardı.103 The Observer’ın 

140. sayısında yayımlanan, eski Yunan yazarlarını savunan heyecan verici 

yazısında şöyle diyordu: 

                                                   

99 James Beattie, “Remarks on the Utility of Classical Learningi” Essays (Edinburgh: William Creech, 1776) 
747-748. Aynı şekilde müzikçi ve yazar Charles Dibdin de Aristofanes’in ahlaki değerlerine karşı çıkar: “Antik 
çağda yaşayan herkes, üslubunun Atina’ya yaraşır zarafetinden ötürü ona hayran olsa da, hayran olmak 
elimizden gelmiyor, keşke Aristofanes ya hiç yaşamamış olsaydı ya da yeteneklerini daha değerli amaçlar 
uğruna harcasaydı.” (Dibdin, A Complete History of the English Stage, cilt I (Londra: C. Dibdin, 1800) 69. 
100 Andrew Dalzel, Substance of Lectures on the Ancient Greeks, yay. haz. John Dalzel (Edinburg: Archibald 
Constable & Co., 1821) 146-147. M. L. Clarke, Dalzel’ın Yunan tiyatrosu hakkındaki fikirleri onsekizinci yüzyıl 
sonlarının edebiyat zevkini yansıtan, Edinburgh’da meşhur bir kişi olduğunu yazmıştır. (Clarke, Greek Studies 
in England: 1700-1830 (Cambridge: University Press, 1945) 44-45, 151).  
101 Arthur Sherbo, “Cumberland, Richard (1732-1811)”, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 
University Press, 2004. 
102 S. T. Williams, Richard Cumberland: His Life and Dramatic Works (New Haven: Yale University Press, 1917) 
217. 
103 Cumberland "yeni komedya" oyunlarının parçalarından hazırladığı çevirilerin İngilizcede bir ilk olduğunu ileri 
sürer (The Observer no. 1, 4-5). 
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O çağdan (Yunan "yeni komedyası"nın çağı) itibaren kayda değer bir dâhi 

aramak beyhudedir; Yunan edebiyatı da, Yunan özgür düşüncesi de temelli 

yok olmuştur; özgürlükle beslenen, yüksek seviyeli o büyük beyinlerin yerini 

sofistler, dar kafalı eğitimciler ile gramer uzmanları almıştır. O yüce 

kişiliklerden geriye Romalı şairlerin ancak taklit ederek kavuştukları ucuz bir 

şöhretten başka pek az şey kalmıştır.104 

Cumberland Yunanların dünya görüşünü överken onsekizinci yüzyıl romantik 

Helenizm'inin diliyle konuşur. Cumberland deha, serbestlik, özgürlük 

ideallerini öne çıkarırken, eski Yunan’ı, şairlerin kıvrak zekâlarını işledikleri 

uçsuz bucaksız bir toprak olarak sunar. Ona göre, sosyal-politik serbestliğin 

yanı sıra fikir özgürlüğü, Yunanların son derece özgün, eşsiz bir şiir külliyatı 

yaratmasına imkân vermişti. Cumberland’ın söyledikleri o kadar anlamlı 

değildir, mübalağalıdır; Yunanlardan sonra da dikkate değer dâhiler çıkmıştır 

elbette, oysa Cumberland daha sonraki nesillerin yetiştirdiği şairlerin 

gösterişin, taklidin kurbanı olduğuna kuvvetle inanır.  

Cumberland, Aristofanes’e yöneltilen eski suçlamaları çürüterek sevimli bir 

Aristofanes tasviri yaratmaya çalışıyor. Müstehcenlik konusunda da, antik 

çağda açık sözlülüğün geçerli olduğu görüşünde Porson’la birleşiyor: “Bir 

tiyatro şairi seyircisini örnek alamaz, ama ister istemez onun zevkine, 

mizahına uymak zorundadır.”105 Cumberland, Plutarhos’un Aristofanes 

hakkındaki olumsuz görüşlerine cevap verirken Aristofanes’in sert üslubunu 

"eski komedya"daki olay örgüsü ile karakter çeşitliliğine bağlar, bir de 

Plutarhos’un görmediği “sıra dışı bir yücelik”ten bahseder.106 Helenizm'in 

romantik dili, burada da geleneksel bir görüşe aykırı düşer. Aristofanes’in 

yükselip alçalan üslubu, ölümlülerle tanrıları ayırt etmeden taşlayan kural 

                                                   

104 Cumberland, The Observer, no. 140, 154. 
105 Cumberland, The Observer, no. 140, 154. 
Cumberland, The Observer no. 75, 284. Thomas Mitchell Atinalı tiyatro seyircisiyle bayağı mizah arasında 
benzer bir bağlantı kurar: “Seyirciye bağımlı olmasının yarattığı durumdan dolayı yaptığı şaklabanlıklar 
yüzünden Aristofanes’e acıyor, ondan nefret ediyorsak da, onun böyle bir izlenim uyandırmaktan kaçınmak için 
gösterdiği maharete de hayran kalıyoruz. Estetik ve ahlak dünyamızda bıraktığı etkinin yanı sıra o rezillikten 
yakasını kurtarması karşısında da ağzımız açık kalır. Onca pisliğin, müstehcenliğin içinden adeta bir koza 
misali ahenk, güzellik, neşeyle dolu bir âleme yükselir o.” (QR 9, 161). 
106 Cumberland, The Observer no. 76, 286-88. 
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dışı yönü, küçümsenmesi gereken bir zaaf değil, övgüye değer bir niteliktir. 

Kural dışına çıkılması neoklasik görenekleri ters yüz eden bir öğedir, 

Aristoteles’in üç birlik kuralından bahsetmeye gerek bile yok. Cumberland’ın 

yücelik kavramını yeniden ele alması, Aristofanes şiirinin ondokuzuncu 

yüzyıldaki kimi romantik tanımlarının bir öncü olmakla kalmaz, onu aynı 

zamanda onsekizinci yüzyılın önemli bir estetik geleneğine de oturtur. 

Cumberland ortaya attığı bu görüşle, hem metin eleştirmeni Porson’la, hem de 

antik çağ tarihçisi Mitford’la birleşir.  

The Observer’ın 77. sayısında Cumberland, Aristofanes’in Bulutlar’ı neden 

yazdığına dair fikrini açıklar, oyundaki Sokrates tasvirini savunur. Sokrates’in 

bu oyunda “tavsiyelerde bulunduğunu” ama yanlış bir şey yapmadığını 

kavramıştır. “Onun öğrettiklerini, alacaklıları kandırıp paçayı kurtarmak gibi 

kötü bir amaca saptıranlar” öğrencileridir.107 Makalelerinde yaygın olan 

geleneksel düşüncelere karşı çıktığı için, Cumberland’ın Aristofanes’e olan 

yaklaşımı iyileştirme gayreti kimi zaman kınanmıştır. Monthly Review 

dergisinin Mayıs 1791 sayısında, The Observer’ın son cildi hakkında soğuk bir 

eleştiri yazısı yayımlanmıştır. Cumberland’ın Aristofanes’i savunması 

Sokrates’e karşı bir saldırı olarak yorumlanmıştır: “Doğruyu kendi başlarına 

bulamayacak olan kimseleri etkileyip, çağlar boyunca hak ettiği gibi saygı 

görmüş bir kişiye [Sokrates’e] kara çalmaya uğraşılmasına ne diyebiliriz 

ki?”108 William Mitford ise, Sokrates’in hayatıyla ilgili açtığı tartışmanın sonuç 

kısmına eklediği uzunca dipnotunda “The Observer’ın bilgili yazarı”nı, 

“filozofun kimi hayranlarınca içtenlikten, sağduyudan ziyade komedya şairi 

Aristofanes’e yöneltilen suçlamaların intikamını almak amacıyla başlattığı 

kavga”dan ötürü eleştirir.109 Yol açtığı kararsızlığa rağmen Cumberland’ın 

görüşleri, daha geniş çerçeveli bir kültürel eğilimi, yani Aristofanes’i daha 

                                                   

107 Cumberland, The Observer no. 77, 295. 
108 İmzasız metin, “Review of R. Cumberland’s The Observer, cilt V,” Monthly Review 5 (Mayıs 1791); 52-53. 
109 William Mitford, The History of Greece, cilt IV, 140. Bulutlar oyununun zamanında yarattığı etki konusunda  
onsekizinci yüzyıldaki görüş ayrılıklarına ilişkin bir tartışma için krş. R. A. Anselment, “Socrates and The 
Clouds: Shaftesbury and a Socratic Tradition,” Journal of History of Ideas 39.2 (1978): 171-182. Aristofanes ile 
Sokrates hakkındaki onsekizinci yüzyıl görüşlerine ilişkin daha ayrıntılı bir değerlendirme için krş. T. B. Gilmore, 
The Eighteenth-Century Controversy over Ridicule as a Test of Truth: A Reconsideration (Atlanta: Georgia 
State University, 1970) 19-25.  
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derin bir tarihsel bağlamda anlamaya çalışmak, oyunlarını ahlak bakımından 

değerlendirmemek doğrultusundaki eğilimi temsil ediyordu.  

IVc. Aristofanes Taşlamalarının Tehlikeleri: Addison, Fielding ve Foote 

Onsekizinci yüzyıl Britanya’sında, ciddi bir edebi tür olarak dergilerde 

yayımlanan deneme türündeki metinlerin arttığı görülür. Bu denemelerde 

günün soruları sorulur, cevaplandırılırdı; hayatın bütün alanlarını (kültür, 

din, politika, edebiyat, felsefe) ele alan denemeler yazılıp yayımlanırdı.110 

Joseph Addison bu hareketin ilk isimlerinden biriydi, The Spectator dergisine 

(1711-1715) verdiği yazılar, herkesçe okunduğu, sevildiği için etkili oldu. Bu 

denemelerin çoğu “Horatius üslubunda, ince, bilgili, yumuşak bir üslupla 

yazılmıştı.”111 Bu günlük yayın organı, Addison’un “Gözlemci” kisvesi altında 

“Ülkenin Yolundan Sapması veya İlerlemesi” hakkında yazılar yazabildiği 

halka açık bir forum niteliğindeydi. The Spectator’un sayfaları arasında 

Addison, taşlamanın etkileriyle işlevlerine büyük bir ilgi duydu.112 Reginald 

Berry’ye göre, Addison fikirlerini tutarlı, sistemli bir biçimde ortaya 

koymuyordu ama Aristofanes komedyasının özüne duyduğu ilgi yüzyıl 

boyunca sürecek olan bir eğilimin işaretiydi.113 Aristofanes adı ilk kez 1711 

Mart’ında yayımlanan 23. sayıda geçer, Addison’un önermeleri daha ilk 

satırlarda bellidir: 

Sefil, bencil bir ruhu, bir kişinin ismini gizli bıçak darbeleriyle karalamaktan 

daha çok ne yoldan saptırabilir ki (...) Nükteli, heveslice yazılmış taşmalar, 

yergiler zehirli birer ok gibi, yara açmakla kalmaz, yaranın da iyileşmesini 

                                                   

110 Krş. William Hazlitt’in dergilerde çıkan denemelere ilişkin şu değerlendirmesi: “Minerallerin, fosillerin, 
bitkilerin faydaları veya gezegenlerin etkileriyle uğraşmaz; inanç biçimlerine, felsefe sistemlerine karışmaz; 
ruhani varlıkların dünyasına da atılmaz. Erkeklerin, kadınların dünyasını bizlere yakınlaştırır, eylemlerini yazıya 
geçirir, onları harekete geçiren şeyleri tespit eder, heveslerini gözler önüne serer, onların birer birey olarak 
giriştikleri sonsuz çeşitlilikteki arayışlarını irdeler (…) hayat denen oyunu hepimizin önünde oynar, bizi hayatın 
rengârenk sahnelerinden haberdar seyirciler haline getirerek bizim de bir rol oynamamız gereken bu yolculukta 
makul bireyler olmamızı sağlar (mümkünse tabii)” (Hazlitt, “On the Periodical Essayists”, Lectures on the 
English Comic Writers ([1819] New York: Russell & Russell, 1969) 177-178). 
111 James Lehany, “Spectator, The,” British Literary Magazines: The Augustan Age and the Age of Johnson, 
1698-1788, Alvin Sullivan, yay. haz. (Westport, Greenwood Press, 1983) 307. 
112 Joseph Addison, The Spectator no. 1, yay. haz. Donald F. Bond, cilt I (Oxford: Clarendon Press, 1965) 5. 
113 Reginald Berry, “Modifying a Whole Landscape: False Humour, Good Nature, and Satire in the Spectator,” 
Thalia 3.1 (1980): 3. 
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önler. İşte bu yüzden mizah, alay yeteneğini kötü niyetli bir adamın elinde 

bulundurması beni böylesine rahatsız ediyor. 

Addison’ın bir kişinin toplumda edindiği iyi ismin korunması gerektiğine dair 

görüşü öyle kuvvetlidir ki okurlara şu soruyu yöneltir: “Rezil bir duruma 

düşmek veya alay konusu olmaktansa servetini, dahası hayatını feda etmeyi 

yeğ tutacak kaç kişi vardır?” Sokrates’i toplumda adı kötüye çıkarılmış iyi bir 

insana örnek gösterir, Bulutlar’dan şöyle söz eder:  

“Bunu fark edebilecek kadar akıllı olmasına rağmen Sokrates’i etkilemiş olan, 

üzerinde durulmaya değmez bir davranış.”114 

Addison’a göre Aristofanes komedyalarının çoğunda görülen kişilik 

taşlamaları toplumda istikrarı bozan tehlikeli bir güçtü. Addison’ın bu fikri, 

Aristofanes’i toplum ahlakı üzerindeki etkisini kötüye kullanmakla suçlayan, 

onun siyasi düşüncelerine karşı çıkan Beattie, Dalzel gibi onsekizinci yüzyıl 

eleştirmenleriyle paralellik gösterir.115 Addison’ın Aristofanes’i övdüğü nokta 

Plutos’tur: “Atinalılara iki konuda yol gösteren çok iyi bir alegoridir bu; 

birincisi, zenginliğin dağılımı üzerindeki ilahi takdiri haklı gösterdiği için, 

ikincisi de zenginlerin ahlakını bozmaya ne kadar meyilli olduğunu ortaya 

koyduğu için.” Böyle ahlaki bir yorum, Addison'ı yazıyı yazmaya iten dürtüyü,  

 

 

                                                   

114 Addison, The Spectator no. 23, cilt I, 97, 97, 98. 
115 1711 Nisan’ında çıkan 35 numaralı denemesinde Addison, “sahte mizahçılar soyundan” sözüyle Aristofanes 
komedyası ile taşlamalarını kasteder. “Şebek numaralarından, şaklabanlıklardan hiç vazgeçmiyor (…) 
insanların taklidini yapmaktan o kadar çok zevk alıyor ki, aşırı, kötü, aptal, açgözlü olanı mı, yoksa erdemli, 
bilge, ızdırap dolu ve yoksul olanı mı teşhir ediyor umurunda değil, ona göre hepsi bir (…) kendini besleyen ele 
göz dikip dost düşman ayırt etmeden topluyla birden alay etmeye kalkışacak kadar da talihsiz biri (…) mantık 
yoksunu olduğundan ahlaki veya eğitici bir faydam olsun demeden insanları sırf güldürmek için saçmalayıp 
duruyor (…) insanlarla alay etmekten başka bir halt beceremediğinden hicivleri hep bireyleri hedef alıyor; 
kötülüğün veya bir metnin  kendisine değil, kötü olan insana veya o metni yazan yazara yükleniyor” (Addison, 
The Spectator no. 35, cilt I, 148). 
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yani erdem ile bilgeliğe ulaşmanın bir “orta yolunu” bulma dürtüsünü de çok 

iyi açıklar.116 

Addison’ın nükte, hiciv üzerine açtığı tartışmalar Aristofanes komedyası 

hakkındaki derin tereddütlerini ortaya koyar. Bir yandan Horatius’un 

(Sermones 1.4 ve 1.10’da bahsedilen) iyi hiciv kavramını benimseyip 

Aristofanes’in ölçüsüz mizahını eleştirir. Kişiliğe saldırmanın doğuracağı 

sonuçlardan çekinir, bu görüşünü savunmak için de Aristofanes ile Sokrates 

arasındaki ilişkiyi örnek gösterir. Öte yandan, Addison, Plutos’tan 

çıkarılabilecek ahlak derslerine duyduğu hayranlığı gizlemez, bu oyunu 

okurlarına da bu doğrultuda açıklar.117 

Böylesine çelişik bir durum Henry Fielding’in Aristofanes’le olan ilişkisinde de 

mevcuttur. Fielding’in zamanla değişkenlik gösteren fikirleri onun meslekten 

bir oyun, eleştiri, deneme yazarı, romancı ve çevirmen olarak yürüttüğü 

çalışmalara dayandırılır. Fielding 1730’ların ortalarında Robert Walpole’ün 

bakanlığına muhalefet ediyor, patent bürolarını gözetim yetkisini Hazine 

Dairesi’ne veren 1737 yılında çıkan Sahneye Koyma Ruhsat Kanunu 

üzerindeki tartışmalarının başını çekiyordu.118 Kanunun yürürlüğe 

girmesinden üç ay önce kaleme alınan, günümüzde Fielding’e atfedilen 

imzasız bir denemenin yazarı "eski komedya" ile “yazar”ın (yani kendisinin) 

korunması gerektiğini heyecanlı bir dille şöyle savunuyordu: 

                                                   

116 Addison, The Spectator no. 464, cilt IV, 139. Addison’ın Plutos hakkındaki ahlaki yorumuna son yıllarda 
James McGlew değinmiştir. McGlew oyunun bir Aristofanes komedyası olmadığına dair yirminci yüzyıl 
ortalarında yaygınlaşan görüşe karşı çıkar: “Önceki araştırmacıların seyirciyi romantik fantezi dünyasına 
sığınmaya çağıran cılız bir eser olarak yorumladığı bu oyunun zenginlikle adaletin, iyi bir insan olmakla maddi 
mutluluğa kavuşmanın özü gereği birbiriyle bağdaşmaz şeyler olduğunu gösterdiği kabul ediliyor bugün. 
Hremylos herkesin zengin olduğu bir dünya tahayyül edebilir, ama bu oyun, seyircisine üstün bir ahlaki bilgelik 
sunma umudunu taşıyor.” (McGlew, “After Irony: Aristophanes’ Wealth and its Modern Interpreters”, AJP 118.1 
(1997): 36). 
117 Okurlarına şunu söyler Addison: “Bir eski Yunan veya eski Roma yazarında ne zaman el atılmamış, 
okuduğum metinlerde geçmeyen bir şey görsem tarifsiz bir sevinç duyarım” (Addison, The Spectator no. 464, 
cilt IV, 138).  
118 Ruhsat kanunu, son yıllarda,  kanunun onsekizinci yüzyıl ve sonrası Britanya tiyatrosu üzerindeki tarihi ve  
kültürel etkilerini merak eden  birçok bilim insanının ilgisini çekmiştir. Kitap şeklindeki çalışmalar için krş. M. J. 
Kinservik, Disciplining Satire: The Censorship of Satiric Comedy on the Eighteenth-Century London Stage 
(Lewisburg: Bucknell University Press, 2002); L. W. Connolly, The Censorship of English Drama 1737-1824 
(San Marino: The Huntington Library, 1976) - V.J. Liesenfeld, The Licensing Act of 1737 (Maddison: The 
University of Wisconsin Press, 1984). 
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Eminim ki bu tedbir, şu dönemde yıldızı parlayan, ülkemize büyük faydalar 

sağlayabilecek "eski komedya"yı usta yazarıyla birlikte tamamıyla ortadan 

kaldıracaktır. Çünkü çevrilen dolapların en büyük düşmanı tiyatro 

sahnesindeki taşlamalardır (…) Son olarak, özgür bir sahneye yönelik bir 

saldırıyla basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı arasında hiçbir fark 

göremiyorum. Kanaatimce, özgür sahne, özgür basının en tabii göstergesidir, 

doğuracağı sonuç da daha önemsiz bir konu olamaz.119  

Fielding bireylerin sahnede alaya alındığı eski Atina komedyasının taşlama 

ihtiyacını savunurken “modern Aristofanes” rolü biçer kendine.120 İfade 

özgürlüğünü basın özgürlüğüyle bir tutan Fielding, bu fikrini Don Quixote in 

England (İngiltere’de Don Kişot) adlı eserinin ithaf kısmında, daha 1734’te 

bildirir.121 Burada Fielding, tiyatro sahnesindeki ifade özgürlüğünü savunsa 

da sonuçlarını onaylamak konusunda çekimserdir: “Sokrates’in uğradığı 

felaketi büyük ölçüde Aristofanes komedyalarının yol açtığı nefret 

hazırlamıştır. Tiyatro sahnelerindeki taşlamaların gücünü gösteren kalıcı bir 

örnektir bu; taşlama silahı burada gerçekten de kötü niyetle kullanılmıştır.”122 

Fielding’in hiciv konusundaki tavrının değişim göstermesi, Walpole 

hükümetine karşı artan muhalefetine bağlanabilir. Ama Aristofanes 

komedyasını ancak dar görüşlülüğün, vicdansızlığın zirveye çıktığı zaman 

onayladığını da akılda tutmak gerekir. Matthew Kinservik’e göre, Fielding’in 

1728-1735 yılları arasında yazdığı oyunlar, dili ve içeriği açısından 1736-1737 

yılları arasında yazdığı politik konulu oyunlarından büyük ölçüde farklıdır: 

 

                                                   

119 Henry Fielding, “Some Thoughts on the Present State of the Theatres”, Thomas Lockwood şurada 
aktarmıştır: “A New Essay by Fielding”, Modern Philology 78.1 (1980): 54. 
120 Arthur Murphy, “An Essay on the Life and Genius of Henry Fielding, Esq.", Select Works of Henry Fielding, 
cilt I (1762; Philadelphia: Carey, Lea, & Blanchard, 1838) 16. 
121 Chesterfield kontuna ithafında şöyle der Fielding:  “Sahne özgürlüğü belki de basın özgürlüğü kadar 
mücadeleye değer bir konudur. Kont hazretlerinin iyi tanıdıkları bu yazarın fikri şudur ki, bir musibet bin 
nasihatten yeğdir.” (Fielding, “Chesterfield Kontu Philip’e İthaf”, The Works of Henry Fielding, yay. haz. Leslie 
Stephens (Londra: Smith, Elder, & Co., 1882) 435. 
122 Fielding, “Chesterfield Kontu Philip’e İthaf”, 435. The Covent Garden Journal’ın (aşağıda ele alınacak) 52. 
denemesinde bu suçlamaya tekrar  döner. Fielding Aristofanes’in çizdiği Sokrates tasvirini aliterasyonlu seslerle  
“base and barbarous Abuse” (bayağı, barbarca bir hakaret) niteler. Bildik bir eleştiri  olsa da etkisi çok büyük 
olmuştur yazdıklarının (Fielding, CGJ no. 52, 286). 



142   Antik Çağ’dan 1800’e Kadar Aristofanes’in Alımlanışı 

 

Londra’da tiyatro, özellikle de taşlama tiyatrosu, 1728’den 1737’e kadar çok 

büyük değişiklikler gösterdi. Fielding bu dönemin en önde gelen deneysel 

oyun yazarıydı. Onu sadece “modern Aristofanes” olarak görürsek, gerek söz 

konusu değişimlerin, gerekse Fielding’in taşlama komedyası üzerindeki 

etkisinin karmaşıklığını fazlasıyla basite indirgemiş oluruz. Fielding’in 

başarısı, hızla değişen tiyatro dünyasına ayak uydurmayı öğrenmesinden, tek 

tip bir taşlamaya bağlı kalmamasından kaynaklanıyordu. Ruhsat 

kanunundan önceki on yıllık dönemde meydana gelen değişiklikler oyun 

yazarlarının esnek olmasını gerektiriyordu.123 

1740’larda Fielding’in edebiyatta profesyonel oyun yazarlığından başka 

alanlara da el atmasıyla Aristofanes hayranlığı daha da arttı. A Journey from 

This World to the Next (Bu Dünyadan Öteki Dünyaya Bir Yolculuk, yaklaşık 

olarak 1742) adlı eserinde Aziz Hrysostomos’un hikâyesini hayali bir hikâyeyle 

birleştirir. Bu hikâyede Yuhanna, cennete alınmaz, Hrysostomos’un kölesi 

kılığında dünyaya döner:  

Uysal bir insandı aziz, hiçbir zaman kötü bir söz söylemedi bana. Sadece bir 

keresinde ben daima başucunda bulundurduğu Aristofanes’i yastığının 

üstüne koymayı ihmal edince böyle bir şey oldu. Bu Yunan şairini gerçekten 

çok severdi, oyunlarını kendisine okumamı isterdi sık sık. O ahlaksızca 

sayfalara gelince, dilinin de üslubu kadar temiz olmaması çok yazık derdi. 

Onun üslubuna ölçüsüz bir hayranlığı vardı, müstehcenlikten nefret ettiğini 

söylese de o sayfaları tekrar tekrar okumamı isterdi.124 

Ölüler arasında geçen bu diyalogda Fielding, komedya ile küfür arasındaki 

ince çizgiyi tutturmuş, Aristofanes’i savunanların onun şöhretini 

meşrulaştırmak için kullanacakları bir hikâyeyi mezardan çıkarmıştır. 

Hrysostomos’u hem müstehcenlikten nefret eden, hem de Aristofanes’in ahlak 

düşüklüğünden zevk alan ikiyüzlü biri olarak gösteren Fielding, hikâyenin 

                                                   

123 Kinservik, 94. 
124 Henry Fielding, Miscellanies, cilt II, yay. haz. B. A. Goldgar - Hugh Amory (Middletown: Wesleyan University 
Press, 1993) 49. 
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normal anlamını tersyüz etmiştir. Bu saygısızlığa karşılık, Young ile birlikte 

çevirdikleri Plutos metninin önüne eklediği görüşler de vardır (1742, yani A 

Journey from This World to the Next adlı eseriyle aynı zamana denk gelir). İthaf 

kısmında Fielding, Aristofanes’in esprili zekâsını, yurtseverliğini öne çıkaran 

tipik övgülerini yinelemiştir: “Atina’nın düşmanlarına, hainlere cesaretle, 

ödün vermeden savaş açar, onları teşhir eder. Bu özelliğiyle Aristofanes’in 

anısı gerçek, samimi her yurtseverin kalbinde yaşamalıdır.”125 Fielding yazdığı 

önsözde Aristofanes’i Jonson’a benzetir, “sağduyusu, mertçe zekâsı, adaletli 

taşlamaları, hakiki gerçek mizah ruhu”ndan ötürü göklere çıkarır.126 

Fielding’in ahlakçı dili Addison’ın denemelerindeki dile benzer. Aristofanes 

hakkındaki fikrini daha sonra değiştirmesi de bu tutumunun sonucudur. 

Fielding 1752 Ocak’ında The Covent Garden Journal adlı haftalık bir dergi 

çıkarmaya başlar. Ölümünden iki yıl önce Londra’da sulh yargıcı olan Fielding 

hakkında Goldgar şunları yazar: “Büyük Britanya’nın gönüllü ahlak zabıtası 

(...) meslek hayatının sonlarında dergiyi insan yaradılışı, çağının zevkleri, 

âdetleri, içinde yaşadığı toplumun gidişi üstüne söylemek istediği her şeyi dile 

getirmek için bir platform olarak kullandı.”127 Fielding Plutos’ta olduğu gibi 

gerek kişisel, gerekse siyasi taşlamaları beğenmiyor, Aristofanes’in mizahına 

yüz çeviriyordu. 1752 Şubat’ında yazdığı onuncu denemesinde kendi 

çağındaki tavra açık açık veryansın eder, mizahın faydalı bir amacı olması 

gerektiğini ileri sürer. Bu görüş doğrultusunda Lukianos’u, Cervantes’i, 

Swift’i, Shakespeare’i, Molière’i överken, Rabelais ile Aristofanes’e karşı içi 

büyük bir nefretle doludur: “Bu son iki yazar hakkında fikrimi açıkça 

belirtmem gerekirse, onların niyeti bu dünyada ciddiyet, tevazu, düzgün 

                                                   

125 Fielding - Young, “Saygıdeğer Lord Talbot’a İthaf”, Comedies of Aristophanes (Londra: A. J. Valpy, 1812) 
116. 
126 Henry Fielding, “Plutos’a Önsöz,” The Criticism of Henry Fielding,  yay. haz. Ioan Williams (Londra: 
Routledge & Kegan Paul, 1970) 153, 157. C. A. Knight, Ruhsat Kanunu’ndan sonra Fielding’in “kendi 
oyunlarının ana öğelerine” bir  dönüş makamında Plutos çevirisine başladığını, ama son dönem oyunlarındaki  
aşırılığa varan  politik taşlamalardan eser kalmadığını söyler.  O taşlamaların yerini artık Plutos’un ılımlı mizah 
anlayışı almış, Aristofanes’in verdiği bilgece öğütler ve yaşadığı şehre bağlılığı önemsenmiştir. (Knight, 
“Fielding and Aristophanes", Studies in English Literature, 1500-1900 21.3 (1981): 497).  
127 B. A. Goldgar, “Covent Garden Journal, The”, British Literary Magazines: The Augustan Age and the Age of 
Johnson, 1698-1788, Alvin Sullivan, yay. haz. (Westport, Greenwood Press, 1983) 65. 
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ahlak, din, erdem gibi her değerle düpedüz alay etmektir.”128 Fielding 1752 

Haziran’ında çıkan elli ikinci denemesinde Aristofanes’e yüklenmeye devam 

eder, Lukianos’u da okurlarına yeniden tanıtır. Aristofanes ile Lukianos’un 

Attika dilini güzel kullandıklarını kabul eder, ama Lukianos’un Aristofanes’i 

taklit ettiği noktasında Dryden’la aynı fikirde değildir: 

Bu marifetli vatandaşımız, belli ki, Lukianos gibi, mizahıyla enfes tatlar veren, 

o keskin taşlamaları yazmış olan pırıl pırıl bir zekânın başka bir yazarın 

taklitçisi olmaya tenezzül etmeyeceğine akıl erdirememiş. Üstelik o yazarın 

abartılı mizahını, kaba zekâsını, haksız, ahlaksız taşlamalarını bir 

düşünürsek (…)129 

On yıl önce Plutos’a yazdığı önsözde Fielding, Aristofanes’in mizahının 

sahiciliğinden, zekâsını mertlikten ayrılmaksızın kullandığından, 

taşlamalarındaki adaletten dem vuruyordu. Kendisini "eski komedya"nın yeni 

temsilcisi olarak görmekten gurur duyması, son oyunlarında görülen politik 

taşlamaları körükleme arzusu, Fielding’in son dönemdeki görüşlerine 

uymuyor. Yargıç olmanın resmiyetinden, o dönemin politikasıyla eğlence 

anlayışına duyduğu hoşnutsuzluktan mıdır bilinmez ama Fielding’in taşlama 

ve komedyaya karşı yaklaşımı bu dönemde daha temkinli olmuştur. 

Fielding’in Aristofanes’le olan ilişkisinde bu çift yönlülük ağır basarken 

Samuel Foote, kendi eserinin reklamını yapmak için Aristofanes’in 

şöhretinden faydalanmıştı.130 Gerek arkadaşlarınca, gerekse de 

eleştirmenlerce “İngilizlerin Aristofanes'i” diye anılan Foote, çağdaşlarını hem 

tiyatroda hem de tiyatro dışında alay konusu yapmıştı. Ona göre komedya, 

“bireylerin ıslah edilmesi, bütün bir topluma açıkça örnek olması için tek tek 

saçmalıkların sadık bir taklidi”ydi.131 Devletin bu vatansever bekçi köpeği 

                                                   

128 Fielding, 74. 
129 A.g.e., 285-86. 
130 Foote’un İngiliz edebiyatındaki önemine dair kısaca bilgi edinmek için krş. M. M. Belden, The Dramatic Life 
of Samuel Foote (New Haven: Yale University Press, 1929) 191-93. 
131 Samuel Foote, Letter to the Reverend Author of the Remarks Critical and Christian on the Minor, aktaran 
Belden: The Dramatic Life of Samuel Foote (New Haven: Yale University Press, 1929) 173. 
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kendisini Aristofanes’le bir tutmuş, seyircisinin de kendisini aynı gözle 

görmesini beklemiştir. 

Foote’un çağdaşları ile daha sonraki eleştirmenler arasında, onun verdiği 

eserlerin özü hakkında anlaşmazlıklar vardır. Ölümünden hemen sonra, 

1777’de, Foote’u “İngilizlerin Aristofanes'i”, “Modern Aristofanes” veya 

doğrudan doğruya “Aristofanes” diye anan en az dört kitap yayımlandı.132 

Onun için düzülen övgülerden biri şöyleydi: “Aristofanes’in ruhu bedenine can 

verdi onun.” Ama aynı yazar bu cümlesine eklediği uzunca dipnotta şunu 

söyler: “Aristofanes oyunlarından farklı olarak, onunkiler belli bir kişiye dil 

uzatmaktan kaçınıyor gibi görünse de o belli kişiyi kötü olanı taklit etmekten 

büyük ölçüde alıkoyan, genel kötülükler üzerine yazılmış genel 

taşlamalardır.”133 Andrew Dalzel Yunan komedyası üzerine verdiği derslerde 

bu konuyu işler, Foote’un oyunlarının "orta komedya"ya benzetilebileceğini 

ileri sürer: “Britanya sahnelerinde "orta komedya"nın dâhiyane bir başarıyla 

tekrar can bulduğunu gördük. Foote’tan bahsediyorum, onun komedyaları 

kurmaca adlarla yaşayan gerçek karakterlerin bir temsili.”134 Bu durum 

Kinservik’i şu fikre yöneltir: Foote’un yazı hayatının ortalarına denk gelen 

oyunlarda (1751-1765) karşımıza çıkan yazar “İngilizlerin Aristofanes'i denen 

Foote değil, bu kimliği fiilen canlandıran bir Samuel Foote’tur.”135 Ruhsat 

Kanunu’ndan sonraki dönemde eserler veren Foote, İngilizlerin öteki 

Aristofanes’i Fielding’e nasip olmayan bir mertebeye yükseldi. Aristofanes’in 

                                                   

132 Bu kitaplar şunlardır: Memoirs of the Life and Writings of Samuel Foote, Esq; The English Aristophanes 
(Londra: J. Bew, 1778); Wit fort the Ton! The Convivial Jester; or Sam Foote’s Last Budget Opened… The 
English Aristophanes (Londra: W. Adlard, 1778); The New Theatre of Fun, or the Modern Aristophanes in High 
Glee… Samuel Foote, Esq. (Londra: R. Durfey - J. Curdell, 1778) ile Aristophanes, Being a Collection of the 
True Attic Wit, Containing the Jests, Gibes, Bon-Motsi Witticisms, and Most Extraordinary Anecdotes of Samuel 
Foote, Esq. (Londra: Robert Baldwin, 1778). 
133 İmzasız metin, “Some Account of the Life of Samuel Foote, Esq.” Aristophanes, Being a Classic Collection 
of True Attic Wit, Containing the Jests, Gibes, Bon-Motsi Witticisms, and Most Extraordinary Anecdotes of 
Samuel Foote, Esq. (Londra: Robert Baldwin, 1778) ii. 
134 Dalzel, 143. Ayrıca krş. John Genest’ın görüşleri: “Aristofanes gibi Foote da ne söylediğini umursamazdı (…) 
ama aralarında şöyle önemli bir fark vardı: Foote kurmaca isimler altında gerçek kişileri  sahneye çıkarırken  
Aristofanes gerçek kişileri gerçek adlarıyla gösterirdi.” (Genest, 609). 
135 Kinservik, 143. 
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kışkırtıcı, tehlikeli taşlamalarının getirdiği şöhretten hiç oralı olmadan, utana 

sıkına faydalandı.136 

Gelgelelim, Fielding’e göre Foote’un etkisi, "eski komedya"nın bile sınırlarını 

aşan hicivlerinden ötürü daha tehlikeliydi. Bu ikili, 1748’in Nisan-Mayıs 

aylarında gerek sahnede gerekse basında devam eden kısa süren ama hiddetli 

bir tartışmayla birbirlerine hakaretler savurdular. Battestin bu yazılı laf 

dalaşının ayrıntılarını belgelemiştir, ama bu kavganın önemi Fielding’in 

Foote’u Aristofanes’in bile tenezzül etmeyeceği alçakça yollara başvurmakla 

suçlamasındadır.137 The Jacobite Journal’ın 22. makalesinde Fielding, Foote’u 

hayali “Eleştiri Mahkemesi”ne verir, daha birçok şeyin yanı sıra “kötülük dolu 

bir zihniyeti, çirkin bir ağız”ı dillendirmekle suçlar onu. Foote hemen suçlu 

bulunur, Fielding’in görevlendirdiği yargıç kararını şöyle açıklar: 

İnsanlar, eskiden hayal ürünü hikâyelerle, hayalî karakterlerle alaya alınırdı. 

Fakat "eski komedya" günlerinden beri, emin ol kimse gerçek olayları, gerçek 

kişileri sahneye koymada senin kadar cüretkâr olamamıştır. Hayır, hayır, sen 

kabul edilemez bir kötülük kaynağı olduğu için Atina’da kanunla yasaklanan 

"eski komedya"dan da öteye gittin. Taklit ederek temsil etmek, maskeleri 

boyamaktan çok daha kuvvetli bir yöntemdir çünkü. 

Fielding, hasmının, mizahı genelleştirip yumuşattığı bir çeşit "orta komedya" 

yarattığı yolundaki iddiayı alaşağı eder. Ona göre, durum tam tersinedir, 

Foote’un taşlamaları kurmaca örtüsüne bürünmemiştir. O adresi belli, 

kişilere yönelik taşlamalar Fielding’i epeyce öfkelendirip huzursuz etmiş 

olmalıdır. Foote’a verilen hayali ceza da, Aristofanes’in pis mizahına yakışan 

bir ironiyle verilmiştir: “Adamakıllı horlayıp nefretle üzerine işesinler senin, 

Samuel Fut denen seni gidi aşağılık maskara. Aşağılık rezil herif seni, ben de 

                                                   

136 Kinservik, Foote’a ayırdığı bölümü şu gözlemleriyle  tamamlar: “Onun yeteneği, taklit ve telmihlerle dolu 
güncel taşlamaları sahneye koyarak tehlikeli bir adam gibi görünmekteydi, ama gelin görün ki bu durum Hazine 
Dairesi’nce  kabul edilebilir bir şeydi. Devlet sansürü gerçeği, yasaklanma ve cezaya çarptırılma  tehdidi bu 
Aristofanesçe  bu öznelliği çekici kılmaya yetmişti (…) Kendini pazarlamaktaki başarısını kabul edersek,  nasıl 
hem İngilizlerin Aristofanes’i, hem de saray katında  imtiyazlı bir adam  olduğunu, Ruhsat Kanunu’na rağmen 
nasıl varlık gösterebildiğini  açıklayabiliriz” (aynı eser, 171). 
137 Krş. Martin C. Battestin, “Fielding and ‘Master Punch’ in Panton Street”, Philological Quarterly 45 (1966): 
191-208. 
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bütün nefretimle işerim üzerine, budur senin layık olduğun.”138 Bu birkaç 

satırda açıkça görülen bir işeme eylemi var. Ama iki dilden alınmış kelimelere 

bağlı bir de cinas bulabiliriz: “Fut” ile Fransızca foutre (“s.kmek”).139 

Fielding de, Foote da, “İngilizlerin Aristofanes'i” lakabını sahiplendiler, ama bu 

iki kaleme övgüler düzen yazarların gayretlerine rağmen, yazılıp çizilenlerin 

bıraktığı izler kendine hizmet eden, retorik sözler olmaktan öteye gidemedi. 

Ülkelerinin, yurttaşlarının yararı için Aristofanes kisvesine büründüler, ama 

eserlerinin özü Aristofanesçe olmaktan uzaktı. Ruhsat kanunu aşırı politik 

taşlamaları yasakladı, toplumun adap kuralları, halkın zevki sahnede 

müstehcenliğe, kutsal şeylere sövülüp sayılmasına, cinsel içerikli şeylere 

hiçbir şekilde izin vermiyordu. Onsekizinci yüzyılda Aristofanes çevirileri ile 

uyarlamaları aynı zihniyetle devam etti, komedyaların kültürel varsayımlar ve 

ölçülerle çatışan boyutları göz ardı edildi. Ondokuzuncu yüzyıla yaklaşırken 

ülke bu meselelerle uğraşmaya devam ettiyse de, politik kargaşa ve devrim 

çağında okurlar, "eski komedya"nın hicivli özünü açıklamaya çalışmaktan 

ziyade, Aristofanes oyunlarındaki politikayı ve beşinci yüzyıl Atina’sının 

demokratik paradigmasını incelemeye daha çok ilgi duyar oldu. 

 

Terimler Sözlüğü 

Agon (asıl metinde agon): "Eski komedya"da başkahraman ile ona karşı çıkan 

diğer kahramanın düşüncelerini çarpıştırdıkları, genellikle başkahramanın 

zaferiyle sonuçlanan kısma verilen ad, eski Yunancada ἀγών. 

Parabasis (asıl metinde parabasis): "Eski komedya"da korodakiler dışındaki 

bütün oyuncular sahneyi terk ettiği, koronun ise seyircilere oyunun 

                                                   

138 Henry Fielding, The Jacobite’s Journal and Related Writings, yay. haz. W. B. Coley (Middletown: Wesleyan 
University Press, 1975) 261, 264, 266. 
139 Prenses Katherine ile hizmetçisi Alice arasında geçen bir diyalogda (V. Henry) Shakespeare de “foot” (İng. 
ayak) ile Fransızca foutre (s.kmek) kelimeleri arasındaki benzerliği güldürü amacıyla kullanmıştır. John 
Hookham Frere de Kuşlar çevirisinde bu kelime oyunundan faydalanır. 
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konusuyla tamamıyla alakasız şeyler anlattığı kısma verilen ad, eski 

Yunancada παράβασις. 

Antistrofe (asıl metinde antistrophe): "Eski komedya"da koronun sahnede 

batıdan doğuya doğru salınarak söyledikleri şarkının bir bölümüne verilen ad, 

eski Yunancada ἀντιστροφή. 

Stihomythia (asıl metinde stichomythia): Eski Yunan tiyatrosunda iki oyuncu 

arasında geçen, özellikle ağız dalaşı ya da münakaşadan ibaret diyaloga 

verilen ad. 

Arhon (asıl metinde archon): Eski Yunan şehirlerinde çeşitli görevlerinden biri 

de her yıl düzenlenen tiyatro şenliklerini düzenleyen yöneticiye verilen ad, eski 

Yunancada ἄρχων. 


