
 

CYRANO DE BERGERAC’TA GURUR VE KOMEDİ 
 

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

Didem 
Karacaoğlan 

‘’Sevgilimi yavrum her ne kadar 
Gakson gururum men etse de, 
Elinizden bir kırıntı almayı, 
Korkarım seni üzmek istemiyorum, 
Bu yüzden alıyorum’’harika 
Sayfa 63 

‘’Ya gülerse burnuma? 
Olmaz! Korktuğum tek şey bu 
dünyada! ‘’ 
sayfa 69 

‘’Bu benim…’’ 
(Kılıcı elinden düşer, iki yana 
sallanır ve Le Bret ile 
Ragueneau’nun kollarına 
düşer.) 
‘’Bu senin?’’ 
‘’Gururum!’’ 
sayfa 278-279 

Duru Bozer “Kocamandır burnum! 
Bilin ki şunu, pat, basık burunlu hayta, 
Gururlanırım ben böyle bir fazlalıkla.” 
syf 52 
 
 

“ Kederli görünüyorsun! 
Ben mi kederliyim? 
Önünde bunca insanın! 
Görürsün sen…” syf 109 

“....Bu benim  
Bu senin?.. 
Gururum.” syf 278-79 

Devin Yalaza “Kocamandır burnum! 
Bİlin ki şunu, pat, basık bir burunlu 
hayta,  
Gururlanırım ben böyle bir fazlalıkla.” 
(syf.52) 

Ya ne yapaydım? 
Sağlam bir arka, bir patron bulup 
Ağaca tırmanmış sarmaşık gibi, 
Kabuğu yalayarak bir vasi 
edinmek mi? 
Bilek gücüyle yükselecek yerde 
Kurnazlıkla mı yükselmek 
İstemem eksik olsun! (syf.115) 
 
 
 

Cyrano: Bu benim... 
Roxane: Bu senin?... 
Cyrano: Gururum 
 



 

Şimal Büyüktopcu “Özgürlüğüm , gururumdur tek süsüm.”  
(syf.56) 

Cyrano 
“Evet nükte her zaman ! Ölmek 
isterim bir akşam, pespembe bir 
gök altında, bir nükte yapmak tam 
yerinde ! Beni vuran silah soylu ! 
Düşman da denk kendime oldu 
mu, hasta yatacağı yerine şerefli 
çimenlere, kalbinden vurularak, 
ama titremeden, ölmek isterim, 
dudaklarımda nükte eksilmeden ! 
(syf197-198) 
 
 

Cyrano (syf.278) 
(...) 
“Bu benim....” 
Roxanne  
“Bu senin?...” 
Cyrano  
“Gururum!” 

Baturalp Sezer “Ne yani, size arka çıkan büyük bir 
soylu yok mu? 
 
Yok dedim ya! kaç kez söyleyeceğim 
arkam falan yok benim” 
(Sayfa 49) 

LE BRET 
Kederli görünüyorsun! 
CYRANO, ürpererek hemen 
doğrulur 
Ben mi kederliyim? 
Önünde bunca insanın! 
Görürsün sen… 
 
sayfa 109 
 
 

Bu benim.. 
(Kılıcı elinden düşer, iki yana 
sallanır ve Le bret ile 
Raguneu’nun kollarına düşer.) 
“Bu senin? 
Gururum!” 
Sayfa 278 harika gurur da var 
komedi de:) 
 

Deniz Atmaca ‘İşte dostum, kendimi çirkin hissedince , 
üzülür dururum yalnız, saatlerce 

- Ağlıyor musun ne? 
- Zaten çirkin olur ağlamam asla 

Şu uzun burundan düşen bir 
damla!Harika:) 

‘-Diş bileyecekti adam. Kısacası 
ben, 
Gerisini düşünmeden 
sokuyordum… 
-Burnunu… 
-Başım...belalara’ 
syf 123gurur? komedi? 

‘-Evet, sevilmek isterim ben de 
hep ya hiç! 
Şöyle bir hattın sonuna kadar 
gidip geleyim, 
Göreyim ne olduğunu. en 
konuş kendisiyle, 
İkimizden birini seçsin, 
söyle!’syf 236 



 

Ongun Ongu İnat,gurur,hatta burun namına, 
Hangi kusur karşı gelir buna?(sf53) 
harika  

Christian:Ne yapılır,bilir 
misin,Fazla övünen güneylilere 
Carbon:Hem kuzeyli,hem 
yürekli,Olunabileceği gösterilir 
(sf120) 

 
 
 
“Evet,hayatım perde 
arkasından fısıldamak ve 
unutulmakla geçti!Hatırlar 
mısınız,Christian bir akşam 
sizinle konuşmuştu balkonun 
altında?Bütün hayatım bu!Ben 
aşağıda karanlıkta,Oysa 
başkaları yukarıda zafer 
öpücükleri alırdı!Adalet bu;son 
nefesimi verirken şu anda 
diyorum ki Moliere bir 
deha,Christian 
yakışıklıydı(sf274) 
 
 

Ege Özkozacı ... Paçavralaşmış bir onur, yitirilmiş bir 
hedef. Yürürken hiç parıldamaz üstüm, 
Özgürlüğüm, gururum tek süsüm. 
Boydan yana fakir olsam da.... Sayfa: 
56 

KADETLER: Hepimiz! 
Bir KADET, Cyrano’ya: Yaşa! 
Cyrano: Baron!  
3. KADET: Gel öpeyim seni.  
4. KADET: Gel, öpüşelim…. 
sayfa:105 gurur? komedi? 
komedi.  

 
 
 
ROXANE: 
Ölmeyin seviyorum sizi! 
CYRANO: 
Olmaz! Ancak masallarda, 
utanç içindeki prense, 
sevgilileri “seni seviyorum” 
deyince, birden, Çirkinlikleri 
yok olurmuş, ben hep aynı 
kalacağım ama. sayfa: 274 
 
 



 

Serra Dikili Cyrano: “Başı kim çekecek efendim? 
siz mi Mösyö? Hayır mı? Siz mi beyim? 
İlk düellocuyu görkemle yolluyorum 
öbür dünyaya! 
Parmak kaldırsın ölmek isteyenler 
hemen şu anda!” (sayfa 45) Harika 

Cyrano: “Demek Paris’e düştüm 
yine (keyifle güler, üstüne silkeler, 
selam vererek.)  
Son hortumla geldim kusura 
bakmayın.  
Yolculuk hali eter içinde üstüm 
başım. 
Yıldız tozu kaçtı gözlerime inanın. 
Yıldız tüyü dolu hala 
mahmuzlarım. 
Yeleğimde bir yıldız saçı kalmış, 
bakın!  (sayfa 178) 
 

Cyrano: “Evet, dedim ki  
Özür dilerim ama bugün 
cumartesi. 
Mutlaka ziyaret etmem gerek 
bir yeri.  
Beni tutamaz hiçbir şey, 
Bir saat sonra gelin hey!” 
(sayfa 262), 
 

Alp Özer “Özgürlüğüm gururumdur tek süsüm.” 
sayfa 56 

“Siz erkekler hep böylesiniz işte 
sanki insan güzel olunca mutlak 
aptal mı olur.” sayfa 136 

“Ne var acaba? Yüzünüz 
kıpkırmızı.” sayfa  

Eren Erengül Hepsinin en basit olanı elbette 
Herkesi kendime hayran etmeye verdim 
karar 
Hepsi bu kadar     -s66 

DG:Şairlik hoştur günümüzde  
Benim olur musunuz siz de ? 
C:Hayır mösyö,kimsenin olmam 
ben        -s111 

C:Sahiden de,bana her zaman 
vaaz veriridniz 
Hayret doğrusu!Yoksa vaz mı 
geçtiniz ? 
Tahta kılıç!Şaşırtmak istiyorum 
sizi de 
İzin verdim gitti! 
Kilisede bu akşam benim için 
dua 
Büyük yenilik değil mi ? 
-s264 

Çağatay Efe Tatar ‘’Ne? Nasıl bu kadar önemsiz olur? 
O kadar küçük mü benim burnum?’’ 
(s.52) 

‘’Demek ben rüzgâra göre dönen, 
İnsanlara saldırıyorum, öyle mi?’’ 
(s.113) 

‘’Böyle bir aşk istemem ben! 
Tek istediğim sevilmek, 
olduğum gibi.’’ (s.231) 

 


