
 

  CYRANAO DE BERGERAC’TA ROMANTİZM VE KOMEDİ 
 

Ad Soyad GİRİŞ BÖLÜMÜ(shf?) GELİŞME BÖLÜMÜ(shf?) SONUÇ BÖLÜMÜ(shf?) 

Alp Özer “Kim mi? bu gayet basit, yani harikulade 
biri serapa güzel , yüzü , endamı , sesi. 
Dünyanın en güzeli sarışını , incesi.” 
sayfa 70komedi? 

“Bendim , fakat duyduğum 
heyecanlar yüzünde karşınızda 
başka bir adam oluyordum ilk 
defa emin olun bu akşam derdimi 
döküyorum.” sayfa 158 
 

“Mektup deyip geçme , ah bilmessin. 
Bir gece balkonumun altında ruhun dile 
gelince seni çılgınca sevdim.” 
sayfa 223 

Duru Bozer “O kötü burnum için değilmiş meğer, 
Güzel gözleriniz için dövüşmüşüm, 
buna değer.” syf 96 
romantizm evet; komedi ? 

“Tapıyorum sana 
Evet, aptallaştım artık!” syf 153 
harika! hem romantik hem 
komik:)) 

“Olmaz! ancak masallarda,  
Utanc içindeki prense, sevgilileri 
Seni seviyorum deyince birden  
Çirkinlikleri yok olurmuş, 
Ben hep aynı kalacağım.” syf 274 
 
 
 

Çağatay Efe Tatar ‘’Ha hay! 
Kont de Guiche. Kıza tutkun. Ama evli, 
Karısı, Armand de Richelieu’nün 
yeğeni. 
Bulmuş Vikont de Valvert denen bir 
soytarı. 
Evlendirmek i.in zorluyor 
Roxane’ı’’(s.34) 
 
 
 
 

‘’Evet hem titriyor, hem ağlıyorum. 
Seninim, seni seviyorum.’’ 
Ah, sarhoş ettin beni!’’ (s.163) 

‘’Sus, sen alamazsın! 
Tanrım, ah evet, seni sevdim, bir gece, 
Penceremin altında tanımadığım bir 
sesle, 
Ruhun dile geldi gizlice....’’ (s.229) 



 

Şimal Büyüktopcu “Ah güzel bayanlar! Nur saçın çiçekler 
açın bize , 
Düş sakilleri olun, büyüleyin ölümü, bir 
gülüşle 
Esin verin bize… Ama konuşmayın 
onlar hakkında! (syf.48) 

“Denedim ama … boşa çıktı… 
tüm çabalarım. 
Küçük bir Herkül… çıktı bu 
yavrucak, ne yapayım?harika 
(syf.157) 

Cyrano 
“Ama ne işi vardı orada 
Ne yapacaktı o gemide? 
Filazof, fizikçi, şair, kılıç 
ustası,müzisyen ,gökyüzü seyyahı,laf 
ustası, aşık aynı zamanda, Bergerac 
yatıyor burada.Her şey olmak isterken 
hiçbir şey olamadı. Bağışlayın, daha 
fazla bekletemem. Baskın, ay ışığı 
elimden tutmaya gelmiş ! (syf276) 

Ongun Ongu “Bir gönül tuzağı,kokulu bir gül 
İçine aşkın pusu kurduğu kâkül” 

“Bir öpücük Madam,öyle soylu 
ki,Fransa Kraliçesi bile en 
mutlusuna lordların,izin verdi 
almasına bir kere!”(sf168) 

Geldim,ey 
Christian’ım,efendim!Kaldırırsınız 
beni,kapanırsam 
Ayaklarınıza;böylece diz çöken 
ruhumla 
Özür dilemeye geldim;tam 
zamanıydı,Kaldıramazsınız onu 
yerden,Çünkü ölüyordu insanlar!Önce 
seni,Yalnız güzelliğin için sevdim,Seni 
hiç utanmadan(sf230) 
Muhteşem 

Didem 
Karacaoğlan 

‘’Cebimde mektup durur her zaman 
Sevgiliye yazılmış çalakalem, 
Sevgililer için sabun köpüğüdür hayal, 
Üflenince büyür hülyamız.’’ 
sayfa 130 

Roxane:’’Evet, hem titriyor, hem 
ağlıyorum. Seninim, seni 
seviyorum.Ah sarhoş ettin beni!’’ 
Cyrano: ‘’Artık isterse gelsin ölüm! 
Bu sarhoşluğun nedeni benim! 
Daha başka ne isterim!’’ 
Christian:’’ Bir öpücük!’’ 
Roxane:’’ Ne?’’ 
sayfa 163 
 
 

Roxane: ‘’Yücegönüllü hileniz çıktı 
ortaya 
Mektupları yazan sizdiniz…’’ 
Cyrano: ‘’Hayır!’’ 
Roxane: ‘’Karanlıktaki o ses, sizinidi.’’ 
Cyrano: Yemin ederim ki ben değildim! 
‘’ 
sayfa 270 



 

Serra Dikili  
 
Cyrano: “Bir afet, bunu bilmeyen bir 
fani, 
Özentisiz, hayran olunacak biri. 
Bir gönül tuzağı, kokulu bir gül. 
İçinde aşkın pusu kurduğu bir kâkül! 
Gülümsemesini gören kusursuz der. 
En basit hareketi insanı mest eder, 
Sandalına binişi Venüs’ün, Diana’nın da 
Ç,çekl, ormanlarda yürümesi yanında 
Tahtırevanla Paris’te gezinmesidir. 
(sayfa 67) 
 
 

 
 
Cyrano: “O kötü bunum için değil 
meğer güzel gözleriniz için 
dövüşmüşüm, 
Buna değer.” (sayfa 96) 

Cyrano: “Siz mi? Tam tersine!  
Kadın şefkati nedir bilmezdim, kız 
kardeşim de yoktu. 
Güzel bulmazdı annem beni. 
Sonraları kadınların alaylı bakışları, 
İçime korku saldı. 
Ancak sizde bulduğum dostluğu, 
Sayenizde bir kadın giysisi girdi 
hayatıma.” (sayfa 275) 

Baturalp Sezer CYRANO 
Nisan’ı koklarım, gümüş ışıklar altında. 
Bir kadın, bir erkeğin kolunda 
“Ah, benim de kolumda bir kadın 
olsaydı 
Diye düşünürüm,yürüseydik ay ışığında, 
Coşarım unuturum her şeyi, görünce bir 
anda, Gölgesinin bahçenin duvarında! 
Sayfa 68romantik, doğru; ama komedi ?  

CHRISTIAN 
O öpücüğü alsana bana! 
CYRANO 
Olmaz! 
CHRISTIAN  
Er ya da geç… 
CYRANO 
Doğru! o esrik lahza 
Nasıl olsa gelecek. Dudaklarınızla 
buluşacak. 
Sende bu sarı bıyıklar, onda 
pembe dudaklar oldukça! 
(Kendi kendine.) 
Böyle olsun isterim… 
sayfa 166 
 
 

CYRANO 
“Ama ne işi vardı orada? 
Ne yapacaktı o gemide? 
Filozof, fizikçi, şair, kılıç ustası, 
müzisyen, gökyüü seyyahı, laf 
ustası,aşık aynı zamanda. Bergerac 
yatıyor burada. Her şey olmak isterken 
bir şey olamadı. Bağışlayın, daha fazla 
bekletemem. Baskın ay ışığı elimden 
tutmaya gelmiş! 
sayfa 276 



 

Devin Yalaza O kötü burnum için değilmiş meğer, 
Güzel gözleriniz için dövüşmüşüm, 
buna değer. 

Christian: Şey... çok. 
Roxane: Oh! Duygularınızı 
anlatın! 
Christian:Ah o boynun yok mu! : 
Öpmek isterim onu! 
Roxane: Christian! 
Christian: Seni seviyorum!  
Roxane: Yine mi?  
(syf.152)  
 
 

Roxane: Ruh sizin ruhunuzdu! 
Cyrano: Sizi sevmiyordum ki. 
Roxane:: Seviyordunuz! 
Cyrano: Ötekiydi... 
Roxane: Seviyordunuz beni! 
Cyrano:Hayır! 
(sayfa 270-271)  

Ege Özkozacı Christian (başını kaldırır, Roxane’ı görür 
ve hemen Lignère’i kolundan yakalar.)  
İşte o!komedi unsuru yok! 

Roxane: 
yine mi? 
Christian: 
Hayır sevmiyorum seni!  
Roxane: 
çok şükür 
Christian:  
tapıyorum sana.  
 
 
 

 

Alp Akman Roxane:Yine seveceğim seni, 
Bütün güzelliğin bir anda yok olsa da… 
Christian:Ah,deme böyle! 
Roxane:Hayır,diyorum! 
(syf.232) 
 
 
 
 

  



 

Eren Erengül ? C:Yapamam mı sanki? 
Hiçte aptal değilim  
Biliyorum sevdiğin beni  
Sevgili dostum çok yararlandım 
senden 
Konuşabilirim tek başıma 
çekinmeden  
Kollarıma da alabilirim istesem! 
(Roxane’ın Clomire in evinden 
çıktığını görünce) 
Bu o! A man bırakma beni Cyrano 
-s150 

 R:Seviyordunuz! 
C:Ötekiydi 
R:Seviyordunuz beni! 
C:Hayır 
R:Deminki gibi alçak sesle 
söylemiyorsunuz ama  
C:Hayır,hayır canım sevmiyordum sizi 
harika 
-s271 

 


