
CYRANO DE BERGERAC’TA KAHRAMANLIK VE KOMEDİ 
 
 

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

Duru Bozer “Güzel! Geliyorum sahneye 
Bir parça İtalyan sucuğu kesmeye!”İşte 
böyle kahramanlık ve komedi:)) 

“ Bunlar Gaskon askerleri  
Boynuzlar bütün erkekler,  
Ey kadınlar siz gelin beri,  
Bunlar Gaskon erkekleri, “ syf 
110 

Madem öldürecekler, ordunun  
Geri kalanı vız gelir bize! 
Evet, her şey Gaskonlar için.” 
syf 220 

Didem 
Karacaoğlan 

Vikont: ‘’’Serseri,adi,küstah,avanak! 
Cyrano: Ha, bendeniz de 
Cyrano-Savinien-Hercule de Bergerac’’ 
 
sayfa 56 (Balad sahnesi) 
 

Cuigny: Ama onlar yüz kişi! 
Cyrano: ‘’Zaten azı gelmez 
işime!’’ 
… 
… 
… 
Cyrano: ‘’Ben tek başıma, 
kahramanlığın diktiği tüy altında 
gururlu,atak….. Tamam mı? Bana 
yardım etmek yasak. 
sayfa: 74-75 

‘’Kendilerini feda eden bu 
baylar da kim? 
Bunlar Gaskonyalılar! 
Başlarında Castel-Jaloux 
Avcı,atak ve serseri’’ 
sayfa 246  
(İspanya-Fransa Savaşı) 

Baturalp Sezer CYRANO  
“Emrediyorum, susun!  
Yaklaşın! 
Yoksa isteyenler buyursun. Genç 
kahramanlar, isimlerinizi yazdırın 
… 
Parmak kaldırsın ölmek isteyenler 
hemen şu anda 
… 
yoksa korkun neşterimden. 
 
sayfa 45/46 

DİĞER BİR KADET, çömeldiği 
masanın altından 
çıkarken,derinden gelen bir sesle. 
Gebermek isteyen eceli 
gelmeden, 
Söz etsin bakalım, sıkıysa 
burundan! 
Bir sözcük bile yeter! 
Dedim ya tek biri! 
sayfa 119 

DE GUICHE, gururla 
Aç karnına dövüşürüm ben! 
BİRİNCE KADET, sevinçle 
Bizden oluyor, yani Gaskon! 
DE GUICHE, gülerek 
Ben mi? 
KADET 
Evet 
 
sayfa 225 
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Ongun Ongu “Böbürlenen o soyluysa,İş 
değişir,kaçmaya kalkarsa eğer.Çizme 
yerine kılıcımı yer!(sf53) 

Cyrano:“Haydi Gaskonyalı,Ne 
korkuyorsan,yap 
yapacağını!”Dedim.Rasgele 
yürüdüm karanlıkta,derken biri 
çekti kılıcını 
Christian:Burnuna(sf122)  
 
 

Roxane:Etmeyin!Artık çılgın 
gibiyim!Gitmem artık!Hem 
eğlenceliymiş burası! 
Cyrano:Kibarlık budalası bir 
kahramanmış meğer(sf 215) 

Alp Özer “Canım bilhassa şimdi , çoşup infilak 
etmek. Karşımda ordu olsa hepsini 
helak etmek istiyorum. 1 ken 21 oldum 
diyorum.” sayfa 75 
 
 

“Onlara ara sıra hem şimalli hem 
yiğit olmak mümkün olduğu ispat 
edilir.”sayfa? 

“Benim aç karnına dövüşmek 
adetimdir.” sayfa 219 

Deniz Atmaca ‘-Hayır mı, siz mi beyim? 
İlk düellocuyu görkemle 
yolluyorum öbür dünyaya 
Parmak kaldırsın ölmek 
isteyenler hemen şu anda! ‘syf 
45 

‘- Duc de Candale’nin 
elleri uzundur ama! 

- Daha uzundur benimki. 
(kılıcını göstererek) Bu da 
eklenirse! ‘syf 50harika 

-Umurumda değil 
farfarlıklaarınız.yazım 
yanlışları! 
Nasıl ateş ettiğimi bilirsiniz. 
Daha dün Bapaume’da gördü 
herkes öfkemi, 
Kondt de Bucqoui’yı nasıl pes 
ettirdiğimi, 
Askerlerimle tam üö kez nasıl 
hücuma geçtiğimi!’ 
syf 202 
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Devin Yalaza Sonra bitiririm işini! 
 
Kalkışmasaydın bu işe  
Nereden başlayayım şişlemeye? 
Şu yuvarlak nişanın altından mı? 
Yoksa kalbinden, kordonun altından mı, 
Ucu havada uçuyor. Galiba temas etti! 
Karnına, hele bekle, 
Sonra bakarım işine. 
(syf.59) 

Roxane: Giderken alayı, bırakmalı 
onu (Cyrano’yu), 
Sevgili kadetleriyle. 
Savaş sonuna kadar eli kolu  
Bağlı durmalı Paris’iyle! 
Onun gibi birini kızdırmanın 
Budur tek yolu. Ceza mı? 
Vermek istiyorsunuz? 
Uzak tutun onu tehlikeden 
(syf.144) 
 
 

”Bir kahraman kılıcı saplansa 
da kalbime, 
Vurulup düşsem 
yere!”demiştim, oysa 
Bir kalas geldi, kader işte! 
(syf.272) 

Serra Dikili Cyrano: “ Bir öğüdüm var derbederlere, 
Burnumla eğlenenlere. 
Böbürlenen o soyluysa, 
İş değişir, kaçmaya kalkarsa eğer. 
Çizme yerine kılıcımı yer!” (sayfa 53) 

“ Gebermek isteyen eceli 
gelmeden, 
Söz etsin bakalım, sıkıysa 
burundan! 
Bir sözcük bile yeter! 
Dedim ya tek biri! (sayfa 119) 

Cyrano: Haydi! Geri çeklme! 
Dayanın! 
(Düşmesin diye tuttuğu 
Carbon’a) 
Korkmayın! İki öcüm var 
alınacak. 
Christian ve mutluluğum.” 
(sayfa 245) 
 
 

Eren Erengül C:Kılıcım karıncalanıyor 
V:Şair işte 
C:Şöyle ufak bir ders vereyim size 
V:Şair işte!          -57 

Palavra mı? 
Verin onu bana! Hemen bu 
akşam 
Omzuma asarak,onunla öne 
geçer 
İlk hücuma atılan ben olurum 
harika -s203 
 
 

BK:Sırta tırmanıyorlar! 
C:Karşılama töreni yaparız 
onlara! 
-s245 
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Şimal Büyüktopcu Cyrano 
“Emrediyorum, susun! Yaklaşın! Yoksa 
isteyenler buyursun. Genç kahramanlar, 
isimlerinizi yazdırın (...) Parmak 
kaldırsın ölmek isteyenler hemen şu 
anda (...) yoksa korkun neşterimden  
(syf 45-46) 

Cyrano 
“Hiçbir şey görmüyordu kendi 
kendime hayret diyodum bir 
baldırı çıplak için kızdırıcaktım bir 
kodamanı, bir prensi kesinlikle 
benim…  (...) 
haydi Gaskonyalı (...) (syf 
121-122) 

Haydi! Geri çekilme! Dayanın! 
Korkmayın! İki öcüm var 
alınacak. Christan ve 
mutluluğum ! Dalgalan, dantelli 
flama! (...) (syf245) hem 
kahramanlık hem komedi:) 

Çağatay Efe Tatar KADIN SESİ 
‘’Kahraman bu adam!’’ (s.60) hani 
komedi? 

‘’Ve saldırdım! 
İkisini hakladım. 
Nişan alacakken şu canlı canlı 
birini! 
Bitirdim hemen işini…’’ (s.123) 

‘’Doğru; kimse cesaret 
edemez, 
Dostunuza saldırmaya, ama 
çoğu kin duyuyor.’’ (s.256) 

Ege Özkozacı Cyrano:  
Emrediyorum yaklaşın yoksa isteyenler 
buyursun. Genç kahramanlar, 
isimlerinizi yazdırın!... sayfa 45 

  

 


