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ÖZ
Mitler erken dönem insanı için geçmiĢle bağlantı kurmaya, Ģimdiki zamanı rahat ve
sorunsuz yaĢamaya, geleceğe yön vermeye yardımcı olur ve onlara birtakım yaĢamsal davranıĢ
kalıplarını sunar. Bilimsel bilgiye geçmeden önceki dönemde evreni ve varlığı
anlamlandırabilme çabasının ürünü olarak görünüm kazanır ve insanlığın ortak yazgısını çeĢitli
yönleriyle kapsayan bir anlatıyla çerçeveler. Zihinsel ve ruhsal bir süreçten geçerek inanç
katmanıyla belirginleĢen mit üretimi, sembolik dil ve metaforik sistemlerle biçimlenerek bir forma
kavuĢur. Ġnsanlığın tüm hâllerinin depolandığı bu anlatılar yüzyıllar içerisinde taĢıdığı anlam
değiĢikliğe uğramıĢ olsa da canlılıklarını sürdürerek günümüze değin ulaĢmıĢtır. Özellikle
insanın yaratıcı yönünü ortaya koymaları ve insanlığın durumlarını simgelerle sunmaları
bağlamında sanata kaynaklık etmiĢlerdir.
Zamanla masal, destan, efsane gibi türlere
eklemlenen mit, kendisini Ģiir, roman ve öyküde de göstermiĢtir. Bunun yanında tiyatronun
kökeninde de mitlerin olduğunu söylemek olanaklıdır. Sözü edilen durum, erken dönem
topluluklarının törenlerindeki taklitli eylemlerinden itibaren baĢlatılabilir. Türk yazınında da
mitostan çeĢitli boyutlarda yararlanan yazarlar bulunmaktadır. Mitolojik ve tarihsel olayların
dramatik anlamını açığa çıkarabilmede ve malzemesini özgünce biçimlendirmede mitosları
yetkinlikle kullanan Güngör Dilmen, böylelikle aynı zamanda çağının eleĢtirisini de yapar.
Tarihsel ya da mitik kimlikleri geçmiĢin taĢlaĢmıĢ görüntüsünden kurtarır; onların çeliĢkilerini,
düĢkünlüklerini, tutkularını yükselterek onları gerçek bir dram kiĢisi olarak eserin dünyasına
konumlandırır. Bu çalıĢmada Güngör Dilmen'e ait olan Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları,
Midas'ın Kördüğümü adlı tiyatro oyunlarındaki mitik yapı üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güngör Dilmen, mitoloji, tiyatro, Midas'ın Kulakları, Midas'ın
Altınları, Midas'ın Kördüğümü.
THE MYTHICAL STRUCTURE OF GUNGOR DILMEN'S MIDAS TRILOGY
ABSTRACT
Myths help connect the past with an early man, live in the present comfortably and
without problems, shape the future and offer them some vital behaviors. In the period before the
transition to scientific knowledge, it becomes a product of efforts to understand the universe and
existence and the formation of the common fate of humanity with a narration that covers various
aspects. The production of myth, which becomes apparent with a layer of faith through the
mental and spiritual process, is shaped by symbolic language and metaphoric systems.
Although these narratives, in which all the states of humanity are stored, have changed over the
centuries, the meaning has been preserved and preserved until today. Myths become sources
for art because of reveal to creative feature of human and represent the situation of humanity
with symbols. Over time, the myth that is formulated in genres such as fairy tale, epic, legend,
manifests itself in poetry, novels and stories. It can also be said that there are myths in the
origin of the theater. This situation can begin with imitative acts of ceremonies of early-period
communities. There are writers who also use mythos in Turkish literature with several
dimensions. Güngör Dilmen who reveals the dramatic meaning of mythological and historical
events and to form the his work uniquely, also criticizes the age at the same time. He disposals
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the historical and mythical identity from the petrified image of the past; enhance their
contradictions, their weakness, their passions and positioning them as a true dramatic man in
the heart of his work. This study will focus on the mythical structure of the Midas'ın Kulakları,
Midas'ın Altınları, Midas'ın Kördüğümü, which are belong to Güngör Dilmen.
Keywords: Güngör Dilmen, mythology, theater, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları,
Midas'ın Kördüğümü.

0.

GĠRĠġ

Arkaik toplumlarda ilk yaĢamsal ürünler olarak beliren mitler, insan varlığını
ortaya koyan ve anlama kavuĢturan, yaĢamın gerçekliğini ve bu gerçekliğin aktarılma
biçimini göstererek pratik katkılar sağlayan ve bu nedenle doğruluklarına inanılan
anlatılar olarak görünüm kazanmıĢtır. Bu topluluklarda insana ait duygular, geçmiĢe ait
bilgiler, Ģu anla ilgili düzenlemeler, gelecekle ilgili öngörüler için mite gereksinim
duyulur. Çünkü yeryüzünün farklı bölgelerinde benzer içeriklere sahip olan bu yaĢamda
olma deneyimi, insanlar için hayatını sürdürebilmenin önemli yollarından biri olarak
görülmüĢtür. Arkaik toplumlarda mitin algılanıĢı ve içeriğiyle ilgili Mircea Eliade Mitlerin
Özellikleri adlı yapıtında, doğaüstü varlıkların eylemlerini anlatan öykülerden oluĢtuğu;
bu öykülerin insanlar tarafından gerçek olarak kabul edildiği; bir Ģeyin yaĢama nasıl
geçtiği, bir davranıĢın nasıl oluĢtuğunu anlatması bakımından insanlarca örnek alındığı;
nesnelerin kökenini sunması nedeniyle insanlara, nesnelere egemen olma gücü
sağladığından söz eder (Eliade 1993: 28). Tüm bu nedenlerle mitlerin ilk çağlardan bu
yana insanların inanma, korkularını bastırma, yaĢamını sürdürme, evrenin yaratılıĢı ve
doğa olaylarını açıklama ve onu kontrol edebilme, bir gerçekliğin nasıl yaratıldığı ve
yaĢama nasıl aktarıldığı gibi pek çok soruya kolektif bilinçdıĢının muhtevasını oluĢturan
arketiplerle yanıt verdiğine inanılır (Jung 2006: 154). Sosyolojik kuralları yerleĢtirmeye
hizmet eden, günümüze değin gelirken ahlaksal değerlerin, sosyolojik düzenin ve
büyüsel insancın geriye dönük prototipini vererek kendisine özgü bir iĢlevi yerine
getiren, doğal geleneği kültürel sürekliliğe, yaĢlılıkla gençlik arasındaki bağları, geçmiĢe
göre insanlığın tutumuna bağlı kılan (Malinowski 1998: 102) mitler, özünü insanın
bizzat kendisinden aldığı ve insanlığa ait bütün varoluĢsal sancıları içinde barındırdığı
için yıllar içerisinde yaĢamın her alanında olduğu kadar yazınsal ya da görsel ürünlerde
de çeĢitli boyutlarda görünüm kazanmıĢtır. Ġnsanın kitonyen doğasının karanlığından
süzülerek ortaya çıkan apollonik ürünler (Gezgin 2008: 7) olan mitler; destan, masal,
efsane, halk hikâyesi, tiyatro, roman, öykü vb. türlerde gerek örtük gerekse açık olarak
kullanılır. Yapıtında simge ve imgelerle mitleri edebî eserin dünyasına sokan sanatkâr,
aynı tip yaĢantının psiĢik kalıntıları olan ve kolektif bilinçdıĢında bulunan arketiplerden
yararlanır. Tanrı, yaratılıĢ ve varlık, cinsellik, iyilik, doğruluk, kötülük, hırs, kıskançlık,
ölüm ve sonsuzluğa eriĢme arzusu gibi izlekler edebî eserin bünyesinde toplanmıĢ olur.
Böylelikle yazar, kiĢisel yaĢantıları aĢarak evrensele ulaĢmıĢ ve güçlü biçimde okura
seslenmiĢ olur.
0.1. Antik Yunan'da Yazınsal Oyunların DoğuĢu
Tiyatro tarihinin izlerini erken dönem topluluklarının kut törenlerindeki taklitli
eylemler ve oyunlardan itibaren, Türk tiyatrosunun izlerini ise Orta Asya Türklerinin
ġaman törenlerindeki canlandırmalardan itibaren sürmek olanaklıdır (ġener 1998: 19).
Arkaik dönemlerin mitoslara ve çeĢitli törenlere dayanan ilk teatral gösterileri, belirli bir

Öğr. Gör. Pınar DAĞ GÜMÜġ

30

form içinde Antik Yunan uygarlığında görülmeye baĢlanır. Bu noktadan yola
çıkıldığında diğer tiyatrolarda olduğu gibi Antik Yunan tiyatrosunun da kökeninin
mitoslara ve çeĢitli törenlere dayandığı söylenilebilir. Ritüel denilebilecek bu törenler
çeĢitli nedenlerle yapılmaktadır. Her sonun bir baĢlangıcı olduğu inancını taĢıyan insan,
doğanın geliĢimine ve yenilenmesine uyum sağlayabilmek adına gerçekleĢtirdiği
görevsel törenleri, tamamlayıcı mitoslarla birleĢtirerek tiyatroyu oluĢturmuĢtur.
Ġnsanların anlamlı etkinlikleri içerisinde ritüeller, belirli zaman dilimlerinde ve düzenli
olarak yerine getirilen ve tanrıların ve ataların yaptıkları yinelenerek kutsal zamana
dönüldüğüne inanılan uygulamalardır. Ayinsel edimler, ahlaksal eylemler, toplumsal
örgütlenmeler ve pratik etkinlikleri belirleyen mit ve ritüeller erken dönem insanı için bir
gerçeklik durumundadır ve bu nedenle sanatla olan ilintisi modern dönemden oldukça
farklıdır. Klasik Çağ düĢünürleri tarafından fizik ötesi, insanı ve toplumu yöneten
yasalar, sistemli bir biçimde ele alınırken güzel kavramına ve sanata da görüĢ getirilir.
DüĢünürler tarafından sanat öncelikle toplumu eğitmesi yönüyle, sonra ise estetik
duygu yaratması bakımından ele alınır. Platon yapıtlarında tiyatro sanatına yer verir
fakat tiyatro konusunda ilk sistemli düĢünce ürünü, Aristoteles'in Poetika adlı yapıtıdır.
Yapıtta sanatların sınıflandırılmasından sonra tragedya türü üzerine yoğunlaĢılır (ġener
2017: 15). Yunanca 'tragos' (keçi) ve 'oidie' (türkü) sözcüklerinin birleĢmesiyle 'keçilerin
türküsü' anlamına geldiği düĢünülen tragedyanın, Antik Yunan uygarlığında MÖ VII. ve
VI. yüzyıllarda Dionysos onuruna yapılan törenlerde söylenen Dithyrambos
Ģarkılarından doğduğu varsayılmaktadır. Korodakiler, Dionysos'un kutsal hayvanı
sayılan tekenin kılığına girip Ģarkılar söyleyerek kaba saba danslar yapmaktadır.
Dionysos Ģenliklerinde koro, tanrının kölelerini simgelemektedir. Doğanın yabancı
güçlerini teke ayaklı satirler temsil ettiğinden koro, satirlerin biçimine girer. Ġlk
dönemlerde korodaki oyuncular teke derileri giyerek oyun alanına çıkarken zaman
içerisinde belirli kalıplara göre yazılmaya baĢlanan ve Ģiirsel niteliğe bürünen Ģarkılara,
'yanıt veren' anlamındaki Hipokrites eklenerek tiyatronun diyolog çekirdeği
tamamlanmıĢ olur. Yunanca teke anlamına gelen 'aoide' sözcüğünün birleĢmesi ile bu
konuĢmalı Ģarkı 'tragoida' (tragedya) adını alır ve dinsel törenin bir parçası olmaktan
çıkıp bir sanat gösterisine dönüĢür (Nutku 2011: 33). Mitoloji ise tragedyanın
doğuĢundan bu yana birçok oyun yazarı için esin kaynağı olur. Tiyatro sanatı, Antik
Yunan'dan beri tarihten ve mitolojiden aldığı konuları iĢlemeye eğilim göstermiĢtir.
Tarihsel ve mitoloji kaynaklı oyunlarda yazar yaratıcılığını, hazır malzemeyi yeniden
yoğurmada, bilinen bir olayın dramatik anlamını değerlendirmede ve oyunu
biçimlendirmede gösterir. DoğuĢundan itibaren toplumsal bir iĢlevi yerine getiren
tiyatro, insan yaĢamında olmuĢ ya da olabilecek olayların taklit ya da benzetme
yollarını kullanarak belirli bir mekan ve zamanda seyirciyle buluĢturmayı misyon edinir
ve bunu insanlığın varoluĢundan beri sürdürür. Bu bağlamda tiyatronun ilkel ayin ve
törenlere kadar uzanan kökeni aslında insanın toplumsallaĢma sürecini, doğayla girdiği
egemenlik mücadelesini, yaĢamını devam ettirme uğraĢısını, maddi ve manevi varlığını
gerçekleĢtirme çabasını yansıtır.
0.2. Türk Tiyatrosu ve Güngör Dilmen
Türk tiyatrosu, Ġslami dönem öncesinden günümüze değin farklı kültürlerden ve
akımlardan etkilenmiĢ; Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlardan Ortadoğu'ya, Afrika'nın
kuzeyinden Orta Avrupa'ya uzanan geniĢ bir coğrafi alan içerisinde varlığını
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sürdürmüĢtür. Modern Türk tiyatrosu, ilk örneklerinin verildiği XIX. yüzyılın ikinci
yarısından günümüze uzanan süreç içerisinde baĢta Batı edebiyatı ve tiyatrosu olmak
üzere farklı ülkelerdeki sanat ve edebiyat birikimleriyle iliĢkili olmuĢtur. Türk
toplumunun geliĢim sürecine koĢut bir değiĢim gösteren Türk tiyatrosu, kültürel
etkileĢimden ve tarihî kırılma noktalarından etkilenmiĢ, toplum gibi değiĢmiĢ ve
dönüĢmüĢtür. Özellikle Tanzimat'tan sonra tiyatro, toplumsal dönüĢümün en etkili
araçlarından biri olarak görülmüĢtür. Servet-i Fünûn, tiyatronun toplumsallık
düĢüncesinden kopuĢun yaĢandığı bir dönem olsa da ardından MeĢrutiyet tiyatrosunda
bu düĢünce yeniden canlanır. Ġstibdat yönetimine duyulan tepki, sosyopsikolojik etki ve
toplumla kurulan bağ toplumsal konulara ilgiyi yöneltir. Milli Edebiyat döneminde politik
ve belgesel oyunlar dikkati çekerken Cumhuriyet tiyatrosu özellikle kurumsallaĢma
yılları olan 1923-1940 arasında MeĢrutiyet tiyatrosunun mirasını devralır.
Ġmparatorluktan ulus devlete geçiĢte, modern bir ulus yaratma çabası siyasi, sosyal,
kültürel politikaları belirlediği gibi tiyatroyu da etkiler. Cumhuriyet'in getirdiği, umut,
heyecan, coĢku, geçmiĢle gelecek arasında sağlam bir köprü kurma isteği mitolojinin
kullanımını gündeme getirmiĢtir. 1940'lı yıllardan itibaren II. Dünya SavaĢının
gölgesinde çeĢitli arayıĢlar kendisini gösterir (Demir 2016: 63). 1960-1965 yılları Türk
tiyatrosunun olgunluk dönemi olarak anılır. Çünkü aydın kesim tarafından oluĢturulan
1961 Anayasası'nın yarattığı özgürlük ortamı, üretmeye ve yaratmaya uygun bir zemin
hazırlamıĢtır. Bu özgürlük ortamında Devlet ve ġehir Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda
hem niceliksel hem de niteliksel olarak bir artıĢ söz konusudur. Oyun yazarlığı da
verimli bir döneme girmiĢtir. Yazarlar toplumsal sorunlara yönelmeye baĢlamıĢlar;
rüĢvet, iltimas, yoksulluk, göç en çok değinilen konular olmuĢtur. Bu dönemde oyun
yazımında görülen bir baĢka eğilim de, gerçekçi zaman ve mekan kullanımından
kaçınılması, soyutlamalara baĢvurulması olmuĢtur. Ayrıca masallar, söylenceler ve
tarih tiyatroya verimli bir malzeme kaynağı olmuĢtur (ġener 1998: 143-221). 1960'lı
yıllarda kimi yazarlar mitos ve tarihten yararlanma eğiliminde olurlar. Bu yazarlar içinde
Güngör Dilmen, mitolojik ve tarihsel olayların dramatik anlamını belirgin kılması ve
malzemesini yeniden biçimlemesiyle dikkati çeker. Dilmen, tarihten ve mitostan,
geçmiĢi ve günümüzü değerlendirmek ve bilinen olayların ardında yatan gerçekliği gün
yüzüne çıkarmak adına yararlanmıĢtır (TaĢcı 2001: 343). 1930 yılında doğan Güngör
Dilmen’in babası maarif baĢkâtibi, annesi ise öğretmendir. Dilmen'in sanat yaĢamına
biçim veren NiĢantaĢı'ndaki Ġngiliz Okulunda ders olarak okutulan Bir Yaz Gecesi
Rüyası, Macbeth gibi oyunlardır. Tiyatroya karĢı oluĢan ilgisi bu yıllara denk düĢer.
Sonraları bu okumalarına Shakespeare ve Ibsen eklenir. Klasik filoloji bölümünü
okumasından sonra Antik Yunan yazarlarından çeĢitli çeviriler yapar. Hayatının bir
bölümünde sahne ıĢığı, sahne marangozluğu eğitimleri de alır (DoltaĢ 2010: 9-12).
Türk Tiyatrosunda, mitoloji ve tarihe dayanarak çağının eleĢtirisini getiren yazarların
baĢında yer alır. Kendisiyle yapılan bir röportajda oyunlarının konusu ile ilgili olarak
Ģunları söylemiĢtir:
"Ġlk oyunlarım mitolojiden alınmıĢtır. Niye mitoloji? Çünkü her mitosta
hazır bir dram vardır. Pek çok mitos tiyatro metni olarak yazılabilir. Ben de öyle
baĢladım. Ġlk oyunlarım Midas Üçlemesi. Ġlk önce Midas'ın Altınları'nı, Midas'ın
Kulakları'ndan önce yazdım, hemen hemen her ikisi de aynı yıllarda yazıldılar.
Ama 1959'da bir oyun yarıĢması açılmıĢtı, ben de Midas'ın Kulakları'nı oraya
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yolladım. Oyun yazarlığı böyle baĢladı. Pek çok oyunum mitolojiden alınmıĢtır.
Ancak ben oyun yazarlığımı 3 kümeye ayırabilirim. Mitolojiden alınmıĢ konular,
Midas Üçlemesi, Deli Dumrul (Türk mitolojisinden), Akad'ın Yayı gibi oyunlar. 2.
Küme, Türk tarihi oyunları diyebilirim. Özellikle Türk tarihinden alınmıĢ oyunlar:
Mithat PaĢa, Devlet ve Ġnsan, Ġttihat ve Terakki, Bizans 1919, Samsun'a Doğru
gibi yakın Türk tarihinden alınmıĢ oyunlar ya da yabancı ülkelerin tarihinden,
diyelim Hasan Sabbah, Ak Tanrılar (Meksika'da geçen). Ak Tanrılar,
Makyozuma'nın tragedyasıdır. Bu oyunda tarih ile mitoloji iç içedir. 3. kümede
kendi düĢlemimden kaynaklanan ya da beni etkileyen gerçek olaylar, bana
anlatılan ilginç konulardan yola çıkarak yazılan oyunlardır. Canlı Maymun
Lokantası, Kurban tragedyası, AĢkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Bağdat
Hatun gibi oyunlar bu kümeye giriyor." (Köksal Çekiç 2010: 20).
Dilmen, insanın söylensel ve tarihsel geçmiĢi ile günümüz arasında bağ kurmak
amacıyla mitolojiden ve tarihten faydalanma yoluna gitmiĢ gibi görünmektedir. Tarihî
malzemeden; geçmiĢi ve bugünü değerlendirmek, bilinen tarihsel olayların arkasında
yatan asıl gerçekleri sorgulamak adına yararlanır. Bu amaçla tarihsel ve mitik kimlikleri
geçmiĢin taĢlaĢmıĢ görüntüsünden kurtarmıĢ; çeliĢkilerini, zaaflarını, tutkularını,
mutluluklarını, özlemlerini sivriltip, onları canlı kanlı, duyan, düĢünen gerçek birer dram
kiĢisi olarak eserin dünyasına konumlandırmıĢtır (TaĢcı 2001: 21). Bireylerin iç
çatıĢmasından doğan gerilimi ortaya koyarken öz ve konu bakımından olduğu gibi
biçim açısından da klasik tragedya çizgisinde eserler verir. ġiir dili, simgeci bir anlatım,
koro gibi Yunan tragedya ögelerini kullanır.
1.

Midas Üçlemesi’nde Mitik Yapı

Güngör Dilmen, Frig mitolojisinde yer tutan Midas'a ait anlatıları Midas'ın
Kulakları, Midas'ın Altınları ve Midas'ın Kördüğümü adıyla üç ayrı temayı iĢleyen tiyatro
eserine dönüĢtürür. Ġlk oyunu olan Midas'ın Kulakları 1960 yılında, Midas'ın Altınları
1970 yılında ve Midas'ın Kördüğümü 1975 yılında oyunlaĢtırılır (ġener 1978: 65).
Eserler farklı koĢullar içerisindeki bireyin, kendisi ve çevresiyle olan çatıĢmasını
verirken bir yönüyle de onu irdeler. Ġlk oyunda tanrılara özenen ve kendisini yarı tanrı
olarak kabul eden Midas'ın trajedisi, ikinci oyunda Midas'ın altın ve para tutkusunun yol
açtığı sorunlar, üçüncü oyunda ise boĢ inançların ardına düĢen insanın yazgısı
kendisine yer bulur. Sözü edilen oyunlar kendi içerisinde tamamlanmıĢ bir bütün olsa
da Kral Midas çevresinde örülmesi ve tutkularının tutsağı olan ve bu nedenle gülünç
konuma düĢmüĢ bireyin çıkmazlar içinde sürüklenen trajedisini yansıtması yönüyle
ortaklaĢır. Üçlemenin üçüncü oyunu, Midas'ın intiharıyla son bulur. Karakterlerin
diyalektik değiĢiminin gözlenebildiği bu üç eserde Frig mitolojisinin kullanılması da
belirli bir anlamı içinde barındırmaktadır. Yazar, Frig mitolojisini seçmesinin ana nedeni
olarak Anadolu kültürüne ve tarihine verdiği değeri gösterir:
"(...) Gerçek bir ulusun toprağına derinlemesine sahip çıkması gerekir,
yalnız doğal kaynaklarıyla değil, geçmiĢ kültür değerleriyle de. Biz yüz elli yıldır
bu toprağın kültür hazinelerinin 'Bize yabancı, bizim değil' diye yağmalanmasına
göz yummuĢuz. Bize yabancı olan ne? Yadsıdığımız ne? Hiç mi yakınlaĢamayız
bizden önce bu topraklarda yaĢamıĢ insanlara? Sabahattin Eyuboğlu Ģöyle diyor
Mavi ve Kara adlı kitabında 'Biz bu toprakları yoğurmuĢuz, bu topraklar da bizi.
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Onun için en eskiden en yeniye ne varsa yurdumuzda öz malımızdır bizim.
Halkımızın tarihi Anadolu'nun tarihidir." (Keçeci 2010: 89).
Üçlemede Satir oyunlarına özenilen biçiminde keçilerden oluĢturulmuĢ bir koro
görev yapar. 'DeliĢmen Keçi Tayfası' adıyla verilen keçiler korosu Dionysos'a hizmet
eder, oyunu kızıĢtırır, dans ve Ģarkılarıyla oyuna canlılık katar. Dilmen, Satir dramının
bakıĢ açısından mitosu oyunun içeriği olarak yoğurmakta faydalanır. Mitosları
kullanarak ise mit yıkımını sağlama amacındadır.
1.1.

Midas'ın Kulakları'nda Mitik Yapı

1959 yılında Sinema-Tiyatro Dergisi'nin açmıĢ olduğu oyun yarıĢmasında
birincilik ödülünü alan eser, 1960 yılında Yurdaer ErĢan yönetmenliğinde Gençlik
Tiyatrosu'nda sahnelenir (Dilmen 2016: 5). Birinci perde 9 sahneden ve ikinci perde 12
sahneden oluĢmaktadır. Eser, Antik tiyatro ve Geleneksel Türk Tiyatrosunun belirli
özelliklerini taĢımaktadır. Manzum bir dille yazılması, ön deyiĢ ve son deyiĢin
kullanılması, gerilimli ve duyguyu yükseltecek sahnelerden uzak durulması, oyunun
akıĢının Ģarkılarla kesilmesi, oyuncuların kılık değiĢtirmeleri ve ince anlamlı,
düĢündürücü ve güldürücü sözlerin söylenmesi sözü edilen bağlamda
değerlendirilmeye olanak tanır.
Oyun, Frigya Kralı Midas'ın üstünlük tutkusuyla, Apollon ve Pan arasındaki
yarıĢmada hakem rolüne girmesi ve bunun sonuçlarını konu alır. Bilindiği gibi Midas
aynı zamanda tarihî bir kiĢiliktir ve hakkındaki tarihi bilgiler Midas’ın çağdaĢı olan Asur
kralı II. Sargon’un yıllıklarından, klasik Yunan ve Roma eserlerinden, arkeolojik
buluntulardan ve devrin yazıtlarından tanıklanmaktadır. Asur kaynakları salt olaylara
dayanırken, Yunanca ve Latince kaynaklar tarihî gerçeklerden mitik anlatılara kadar
geniĢ bir yelpazeyi barındırmaktadır (Sams 2007: 59). Tarihte Frigya'nın baĢkenti
olarak bilinen Gordion kentinin kralı Midas'a ait birçok anlatı bulunmaktadır.1 Eusebios
tarafından, Midas’ın MÖ 738-686 tarihleri arasında hüküm sürdüğü belirtilirken
Africanus tarafından ölüm tarihi olarak MÖ 676 tarihi verilir. MÖ 709 yılına tarihlenen bir
yazıtta ise, krallara boyun eğmeyen Mita adıyla anılan güçlü bir devlet adamı ve
Friglere altın çağını yaĢatan öncü lider olarak tanımlayan bilgiler söz konusudur.
Herodot’un tarihinde ise Midas, Delphi’deki tapınağa adaklar yollayan bir ‘Barbar’
olarak nitelenmiĢtir. Ayrıca Batı Anadolu’da Aeolis bölgesindeki Kyme (Bugünkü Aliağa
Namurt Limanı) Ģehri kralı Agememnon'un kızı Hermodike ile olduğu konusunda bilgiler
de bulunmaktadır (Güngör 2014: 250). Heredotos'un Tarihi'nde krallığıyla ilgili çeĢitli
bilgiler yer alırken ( Heredotos 2017: 22, 679) mitik anlatılar da dikkati çeker. Bunlardan
biri de Midas'ın kulakları ile ilgili olarak anlatılandır. Ovidius'un Metamorphoses
(DönüĢümler) adlı yapıtında bu anlatı Ģu biçimde yer almaktadır:
"Pan, överdi güzel nymphaları büyülü kavalıyla/ Düzenlenen türkü
yarıĢmasında, çıkmıĢ Apollon'a/ KarĢı, tatlı sesler çıkaran boğumlu kamıĢ
kavalla,/ ĠĢte Tmolos dağında tanıktı bu yarıĢmaya Midas da./ Oturdu tepenin
üstünde yaĢlı yargıcı, kulakları/ Ağaçların hıĢırtısından uzak, meĢe yapraklarıyla/
BaĢında mavimsi saçları, Ģakaklarında palamutlar/ Çevreye bakınan
1

Ayrıntılı bilgi için bk. Makbule Muharreova Sabziyeva, "Antik Kaynaklarda Midas",
Folklor/Edebiyat, Cilt: 20, Sayı: 79, 2014. S. 119-136.
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hayvanlardan, tanrısından bir ses:/ 'Yargıcı hazır, durmak yok.' diye. Sesler/
Yükseldi kırlarda sazlardan. Sevinçle dinledi/ Bu ilginç yabancı türküleri Midas,
büyülendi./ Bunun üzerine çevirdi baĢını Phoebus'a kutsal/ Tmolos; onun ormanı
da döndü yüzünü ona. SarıĢın/ Kıvırcık saçları Parnassun defneleriyle
süslü,/Etekleri yerleri süpüren erguvan boyamlı giysi,/ Sol elinde değerli taĢlarla,
diĢlerle süslü/ Çalgı, ötekinde çekiç. Yetkin bir sanatçı görünümü./ Becerili
parmaklarla dokundu tellere, büyülendi/ Tmolos güzel seslerle. Yenik düĢmüĢ
Pan'ın/ Kavalı lir karĢısında. Kutsal dağ hepsinden/ Sordu yargısını, oyunu.
Yalnız Midas'dı gene oya/ KarĢı çıkan, kavalın üstünlüğünü ortaya atan. Ġnsan/
Kaldı yine, yalnız yavaĢ yürüyen bir eĢeğin ileri/ Geri oynayan kulaklarına
dönüĢtürdü Midas'ınkileri./ Kulaklarını gizlemek, Ģakaklarını örtmek isterdi/ Midas,
iğrenç bir aĢağılanma sayar, kızıl baĢlık/ Giyerdi. Ancak saçlarını kesmekle
görevli uĢağı/ GörmüĢtü uzun kulaklarını. Güvenilir kimse değildi/ Böyle utanç
verici durumda susmaya bile yanaĢmazdı/ Pek, nitekim günün birinde gizli bir
çukur açtı/ Yerde, kralın kulaklarını ne biçimde görmüĢse/ YavaĢça fısıldadı
açılmıĢ çukura, duyurdu gizemi./ Sonra örttü çukurun üstünü, sözde gizemi
kapadı, /YavaĢça uzaklaĢtı oradan, bıraktı örttüğü çukuru. / Bir çalılık yetiĢti
orada, sallanan dik kamıĢlar/ Sık, aradan bir yıl geçmiĢti daha, tarlayı süren kiĢi/
Sezdi durumu. Güneyden mırıltılar, fısıltılar geliyordu/ Toprağı gizlenen
sözcüklerden, kralın kulaklarını yeren." (Ovidius 2017: 259-260).
Yazar, oyunun çekirdeğini değinilen anlatıdan almıĢ görünmektedir. Bu anlatı
yazar tarafından, mutlak erke ulaĢma tutkusunun ve tanrılaĢma arzusunun serüvenini
üstünlük inancı temiyle Midas üzerinden gözler önüne serer. Böylelikle mitosa
dayanarak çağa ve insana da eleĢtiri getirilir. Kitlelerin mit yaratma eğilimine, bireyin
üstünlük kurma tutkusuna ıĢık tutulur. Evrendeki sanat ve doğa çatıĢması müziğin
tanrısı Apollon ve çobanların tanrısı Pan arasında gerçekleĢtirilen yarıĢmayla sunulur.
Keçiler tarafından Midas'ın anlatıları içinde 'en gülünçlüsü' (Dilmen 2016: 29) olarak
değerlendirilen bu anlatıda yarıĢmanın yargıcı ölümlü kral Midas olur. Ġki tanrı arasında
gerçekleĢtirilen müzik yarıĢmasında Tanrı Pan flütüyle, Tanrı Apollon da liriyle
yarıĢacaktır. ÇatıĢan tanrılar arasında girmenin tekin olmadığı yönünde uyarıyı
Midas'ın kızı dillendirse (Dilmen 2016: 31) de tanrılar katına ulaĢmak Midas'ın gözünü
kamaĢtırır. YarıĢma için seçilen yer Midas'ın sarayıdır ve ilk gelen Apollon olur.
Midas'ın erke ulaĢma arzusunu, Apollon içeriye girdiğinde ayağa kalkmamasından
anlayabilmek olanaklıdır. Apollon'un yontusu üzerinden gerçekleĢtirilen konuĢma,
saraya Pan'ı desteklemek için Dioynsos'un gönderdiği keçi korosuyla bölünür ve
ardından Pan'ın giriĢiyle çatıĢma baĢlar. Hırslarının ve tutkularının kurbanı olan yalnız
Midas değildir. Apollon ve Pan da insanlar gibi hırslarının kurbanıdır. Apollon'un Pan'ı,
Pan'ın ise Apollon'u küçümseyici tavırlarından bu durum anlaĢılabilmektedir. Ġki farklı
sanat anlayıĢının yarıĢması anlamını da taĢıyan bu bölümlerde alçak gönüllülüğün
gölgesine gizlenmiĢ gurur dikkati çeker (Dilmen 2016: 34-35). Apollon akıl ve disiplini
temsil ederken Pan, coĢkusu ve deliĢmenliğiyle Dionizyak olandır. Aralarındaki bu
onulmaz çatıĢma, akıl ve doğa çatıĢmasının oyunda da kendisini gösterir. YarıĢmada
halka yabancı sanatın örneği sunan Apollon, Midas dıĢında kimse tarafından
duyulmaz.
Nitekim Apollon tarafından ortaya konulan sanat görüĢü çılgınlığa
varmayan, önce biçimin önemsendiği, coĢkunun usla dizginlendiği, biçim dıĢı özün
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anlamını kaybettiği (Dilmen 2016: 34) ussal bir sanatken Pan'ın görüĢü bunun tam
karĢısında konumlanır. Tahta oturmak isteyen Apollon'a Midas tarafından iskemle
gösterilirken, Pan iskemlede oturup rahat edemeyerek yere bağdaĢ kurar. Midas ise
tahtında yarıĢmayı yönetmeye hazırdır. Sanat hakkında akıl-coĢku ve biçim noktasında
geliĢtirilen karĢıt görüĢler ileri sürülürken Midas tartıĢmayı sonlandırır. YarıĢmaya
baĢlamadan önce Apollon baĢındaki defneyi çıkararak Midas'ın baĢına takar ve onu
Tanrılar katına yükseltir. Midas'ın bu yükselmesi ve Apollon'un bu vergisi evrendeki
düzenin bozulması anlamını da taĢır. Tanrılar arasında yarıĢma boyunca ego, hırs,
kibir, küçümseme biçiminde ortaya çıkan çatıĢma, Midas'ın "Yenik düĢüreceğim en
gururlusunu" (Dilmen 2016: 44) söyleyiĢiyle yeni bir boyut kazanır. Midas, gururlu
bulduğu için Apollon'u cezalandırır ve Pan'ı yarıĢmanın kazananı olarak duyurur. Pan
tarafından "Gerçekten kulak varmıĢ sende" (Dilmen 2016: 45) diyerek seslenilen
Midas, almıĢ olduğu kararı "Daha büyük bir gururu yıkma zevki daha büyüktü." (Dilmen
2016: 45) diyerek yanıtlar. Gururun biçimlendirdiği yarıĢma, Midas'ın kulaklarının,
Apollon tarafından eĢek kulağına dönüĢtürülerek cezalandırılmasıyla yeni bir yöne
evrilecektir. Oyunun birinci aĢamasında bir sorun, bir çatıĢma ve bir sonuç yer alır. Bir
müzik değerlendirmesi sorunu Pan ile Apollon arasında çatıĢmaya yol açmıĢ, yargıç
olarak atanan Midas çetin bir durumda tanrıları yargılamak zorunda kalmıĢ, yargılamıĢ
ve cezalandırılmıĢtır. Bu sonuç oyunun ikinci aĢamasında yeni sorunlar, yeni
çatıĢmalar doğurur. Bu sorun, çatıĢma ve düğümler hep Midas'ın eĢek kulakları
çevresinde toplanmıĢtır (ġener 1978: 68). Kulaklarından duyduğu utanç nedeniyle
onları gizleyen Midas, gizini berberle paylaĢtığında olaylar yeni bir yön kazanır.
Berberin, iç sancılarına dayanamayarak bunu bir kuyuya haykırmasıyla Midas
tarafından ayıp olarak görülen kulaklar, herkes tarafından duyulur. Artık, gölge
oyunlarından sosyal olaylara, duvardaki yazılardan sokaktaki konuĢmalara kadar her
yere konu olan Midas'ın eĢek kulaklarıdır. Gülünçlük üzerine düĢünen Midas'ın
yazgısını kabullenmesiyle halkın bakıĢının değiĢmesi koĢutluk gösterir. Halk,
kendisinden farklı gördüğü Midas'ı kulakları nedeniyle üstün görür, Tanrılar katına
yükselterek mitleĢtirir:
"-YaĢasın Kral Midas.
-Yüce kral selam sana.
- Kapanalım önünde.
- Böyle bir kat daha ulu bir kat daha heybetli.
-AlkıĢlayalım Midas'ı
Frigya'nın bu en büyük gününde.
-YaĢasın kral Midas!
-Ne de yaraĢmıĢ, ama.
ġanlı Kral, selam sana!
(...)
-Böyle bir kat daha yüce bir kat daha görkemli.
-Midas tanrılar dengi." (Dilmen 2016: 101).
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Oyundaki eksen kiĢi olan Midas, gururlu gördüğü için Apollon'u yenik düĢürmek
isterken kendi gururuna yenilir, kendisine verilen cezayı kabullenemese de halkın
ilgisini çektiğini anladığında cezasından hoĢnut olmaya baĢlar. Apollon'un taktığı
kulaklar Midas için ayrıcalık durumuna gelir ve Midas kulaklara alıĢır. Mitosa
eklemlenen bu yapı Dilmen tarafından bir söyleĢide Ģöyle dile getirilir:
"Kral Midas’ın kulakları bilinen bir konu. Ancak ben mitosa kendi yorumumu getirdim: Masalda Tanrı Apollon Midas’ı eĢek kulaklarıyla cezalandırır,
masal orada biter. Oyunumuzda ise Midas bir süre sonra bu kulaklara alıĢır.
AlıĢmanın ötesinde onları bir ayrıcalık, bir üstünlük olarak görmeğe baĢlar. Bir
anlamda tanrının cezasını hiçler. (AĢağılık kompleksinin güce dönüĢmesi). Artık
kulaklarını gizlemek Ģöyle dursun onları halkın karĢısında törenle sergilemeğe
kalkıĢır. Apollon eĢek kulaklarını geri alarak onu yeniden cezalandırır. Halk, bu
kez Midas’ın insan kulaklarını yadırgar, alay eder. Kısaca, değerlerin göreceliği,
halkın kaypaklığı!" (Yaycıoğlu 2005: 129).
Kulaklara alıĢmak, Midas için yeni bir yükselme anlamını taĢır. Apollon'un
cezalandırmasıyla üstünlük tutkusunun yıkım getirmesi cezaya alıĢılmasıyla ödüle
dönüĢür. Bu noktada halkın mitleĢtirme eğilimi de belirleyici rol üstlenir. Sonuç olarak,
eksiklik yerini üstünlüğe bırakır. Midas, kendini sıradan kiĢilerden ayıran ve Tanrılara
yaklaĢtıran yücelik duygusu ile dolar. Kulaklarını halka gururla gösterir. Bu durumdan
rahatsız olan Apollon, Midas'ı bağıĢladığını kulakları eskiye döndürerek duyurur.
"BağıĢlıyorum seni. Yeniden kendin olmaya katlanabilir misin bakalım?" (Dilmen 2016:
103) diyen Apollon'a karĢı Midas "Kulaklarımı geri ver." (Dilmen 2016: 103) diyerek
seslenir. Ġlk durumuna dönen, bir baĢka anlamda söylemek gerekirse insanlaĢan
Midas, halk için çekiciliğini yitirir. Midas'ın oyun boyunca kendisini gösteren trajedisi
burada da devam eder. Halkın düĢ kırıklığıyla mit yıkımını gerçekleĢtirmesi Midas'ın
trajedisinin düĢüĢ, yükseliĢ ve düĢüĢ olarak oluĢması anlamını taĢır.
1.

2. Midas'ın Altınları'nda Mitik Yapı

1969 yılında yazar, Midas'ın Altınları oyununu yazar. 1969-1970 sezonunda
Nihat Aybars tarafından Devlet Tiyatrosunca sahnelenen oyun, Midas'ın altın ve paraya
olan tutkusunu ele alır. Her tuttuğu altına dönen Midas'ın giderek çevresi ve halkı için
ölümcül bir tehdit olması iĢlenirken, halkın da onun bu ihtirasını hazırlayan ve besleyen
tutumu vurgulanır (TaĢcı 2001: 4). Midas'ın Kulakları'nda tanrısal erki elde etme
tutkusunun Midas'ı sürüklediği çıkmaz, Midas'ın Altınları oyununda yerini altın
tutkusunun sürüklediği çıkmaza bırakır. Midas'ın Altınları oyununun çekirdeğini mitos
oluĢturur. Sözü edilen mitos, Ovidius'un Metamorphoses (DönüĢümler) adlı yapıtında
Ģu biçimde yer almaktadır:
"ÇevirmiĢ çevresini Satyrler, geleneksel topluluk,/ Bacchus'u sevenler,
yalnız Frigyalı Silenus gelmedi,/ Çok içen, boyuna salınan yaĢlı kiĢi, yakalanmıĢ/
Bağlanıp donatıldığı çiçeklerle iletilmiĢ Midas'a,/ Trakyalı Orpheus, bu krala,
Cecrops'a, bir de/ Öğrencisi Eumolpus'a öğretmiĢ gizemli iĢleri./ Tanıdı gelen
görevlileri, Silenus'u Midas,/ On gün on gece yenildi, içildi, eğlenildi./Lucifer onbir
kez dolaĢtı yörüngesinde, iĢte/ Bu evrede geldi Lidya kırlarına mutlu kral,/ Geri
getirdi gen Silenus'u sundu tanrıya./ Sevindi, bir yararı yoksa da, beğenirdi onu/
Kıvanç verdi ona tanrı Silenus'un geliĢiyle./ Kötü baĢarıya armağan dileyen kral
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dedi ki: /Ey tanrım tuttuğum altın olsun. Yerine geldi/ Dileği, kazandı yıkım
getirecek armağanı,/ (...) Kral, verilen söz geçerli mi diye dokundu eliyle/ Bir
ağaca, ince bir dal kırdı, birden altına/ DönüĢtü yeĢil yaprakları dalın. Bir taĢ aldı/
yerden altın oluverdi birden. Bir avuç toprak aldı/ Sıktı avucunda pırıl pırıl altın
olmuĢ o da. (...) Sofrayı yanaĢma kız, donattı bol yemeklerle/ Kızartmalarla. ĠĢte
bu ara sağ eliyle dokundu Midas/ Ceres'in ürünlerine, katılaĢtı Ceres'in ürünleri,/
Bir Ģölende, azgın diĢleriyle eti çiğnemek istediğinde/ Sarı kabuğa dönüĢürdü
diĢleri arasında et, parlayan./ Etkili bir gereci suyla karıĢtırsa içmek için/ AkıĢkan
altına dönüĢürdü boğazından inerken/ (...) Kaldırdı göğe ellerini, ıĢıyan kollarını,
yakardı: / Ey esirgeyen, kayıran Lenaus baba, suçluyum, bağıĢla/Beni, acı bana,
kurtar bu üzüntüden beni, dedi./ Ġyiliksever tanrı Bacchuss, sığınan suçluları/
BağıĢlar, sözünde duranların elinden tutar/Kurtulacaksın dilediğin altının
baskısından,
dedi,/Git,
Sardes
yakınında,
ırmakta
yıkan,
sonra
dağın/Doruğundan düĢen dalgalara karĢı yürü ırmağın/ Varıncaya değin
kaynağına, uzasın yolun, orada/Köpüklü suların kaynağında, çok varsıl olduğu/
Yerde, baĢını daldır, gövdeni yıka, suçtan arın." (Ovidius 2017: 258-259).
Oyun iki bölümden oluĢur. Oyunun birinci perdesinde 10, ikinci perdesinde 12
sahne vardır. Oyunun ilk bölümü, bir tutkunun serimlenmesi, bu tutkunun
gerçekleĢmesi için giriĢilen oyun ve tutkunun gerçekleĢmesinden ibarettir. Oyun,
Gordium sokaklarında Çığırtkanlar ile YurttaĢlar arasında geçen bir konuĢmayla baĢlar.
Çığırtkanların duyurduğuna göre Midas, Gordion'da seviĢme haftası ilan etmiĢ;
seviĢenden bir, seviĢmeyenden ise üç altını vergi olarak alacağını duyurmuĢtur (Dilmen
2016: 108-109). Sarayında altınlarıyla oynarken de altın tutkusunu dillendirir:
"Altınlarım, güzel altınlarım benim
bir türlü doyamıyorum size. Doymak ne söz
artıyor açlığım git gide. Daha çok daha çok
daha çok yığmak istiyorum gözlerimin önüne.
Dinleyin... Bu iĢittiğiniz altın sesidir.
Kaç kiĢi duyabilmiĢ?
Yeryüzünün bütün seslerinden güzel geliyor kulağıma.
Biricik kızımın sesinden bile." (Dilmen 2016: 110).
Altını kızının sesinden daha güzel bulduğunu vurgulayan Midas, simyacıları
altın yapması için görevlendirir. Bunun yanında ormanda Dionysos'un en yakın
arkadaĢı Silenos'u gören oduncunun haber getirmesi, Midas'ın tutkusuna ulaĢmasına
yardımcı olacaktır. Silenos'a bir tuzak kurarak, onu yakalamayı arzular ve istediğini
yapması koĢuluyla yoldaĢı Dionysos'a teslim etmeyi planlar. Altınlara kavuĢmak için
Dionysos'un gücünü kullanabileceği bu planı uygulamakta baĢarı sağlar. Silenos ise
Midas'ın planını sezerek kendi çıkarına göre bu planı uygulamasına izin verir.
Silenos’un Midas'tan isteyeceği, kızı olacaktır. Midas kızını ya da tanrısal gücü seçme
noktasında yeni bir çıkmazın iĢine sürüklenir ve Dionysos'u saraya çağırdığında
Silenos'u ona göstererek dilediğinin altın olmasıyla ödüllendirilmek istediğini dile getirir.
Altın tutkusuna 'hayır' diyemeyen Midas, Dionysos'un kanından içer. Esrik biçimde

Öğr. Gör. Pınar DAĞ GÜMÜġ

38

doğrulur, elinin tersiyle ağzını siler. Bir kupaya el atar, kupa altın kesilir. Bundan sonra
dokunduğu her Ģey altına dönüĢecektir (Dilmen 2016: 157).
Oyunun ikinci aĢaması, Midas ile halkın iliĢkisine ayrılmıĢtır. Midas edindiği
gücü halka açıklamak, onlara bu gücü kanıtlamak ister ve bunun için halka altın
dağıtmaya baĢlar. Bir süre sonra altın bollaĢır ve sıradanlaĢır. Dokunduğu her Ģey
altına dönen Midas, yemek yemekte güçlük çekmeye baĢlar, kızına sarıldığı bir gün
kızı altına dönüĢür. Elini sürmemek için iplerle tavandan sallandırdığı yemekleri
cambazlık yaparak yemeye çalıĢır. Halk tembelleĢmiĢtir ve Midas çareyi, Dionysos'tan
verdiği gücü geri almasını istemekte bulur. Dokunduğunun altın olmasıyla üstünlüğünü
kanıtlayacağına inanan Midas, buna ulaĢmak için kurnazlık yapsa da sonunda piĢman
olacaktır ve doğaya ve usa ters düĢen bu davranıĢı, kızını ve insana ait özellikleri
kaybetmesiyle cezalandırılacaktır. Tutkusu öyle bir noktaya eriĢmiĢtir ki Midas
tutkusunun kaynağına yabancılaĢmıĢtır. Bütün yaĢananlarda Midas'ın yanılgısını gören
ve onu uyaran kızı ile vezir olacaktır.
Eserde her tuttuğu altına dönen Midas'ın, giderek çevresi ve halkı için ölümcül
bir tehdit olması iĢlenirken, halkın da onun bu ihtirasını hazırlayan ve besleyen tutumu
vurgulanır. Ancak oyunun sonunda gerçeklerle yüz yüze gelen halk, kendisi için bir
tehdit olabilecek bu ihtirasın farkına varır. Bu tutku öyle bir noktaya eriĢmiĢtir ki, Midas’ı
tutkunun kaynağına yabancılaĢtırmıĢtır. Altın yalnızca altın olduğu için arzulanır ve
Midas, tutkusunu halkın gözünde meĢrulaĢtırabilmek için, toplumsal bir kimliğe
büründürmekten geri kalmaz. Altına sahip olma tutkusunun aĢırılarak usa aykırı bir
çılgınlığa dönüĢmesi, doğadaki varlıkları altına çevirerek gerçekliğini bozması ve
özünde kendine ve doğaya ters düĢmesi Midas'ı; kendisini, kızını, halkını ve ülkesini
yitirme noktasına getirir. Halk da kralın tutkularının ardına düĢmesi, ileriye dönük
düĢünce geliĢtirememesi, bencilliğini önemsemeyen ve bütün olanlara zemin
hazırlayan bilinçsiz bir kitle olarak var olur.
1.

3. Midas'ın Kördüğümü Oyununda Mitik Yapı

Midas'ın Kördüğümü oyunu iki perdeden oluĢur. Birinci perde 3 sahne, ikinci
perde 6 sahne ve 1 sözsüz oyundan ibarettir. Arkeolojinin bilimsel alanı ve ekonomik
zorlukları irdelenirken, Friglerin tarihten silinmesi bir çözülme süreci olarak tanımlanır.
Bu süreç Frigya'nın sonunu hazırladığı gibi günümüz toplumunun geleceğine yönelik
de bazı sorularını tartıĢmaya açar. Oyun içinde oyunun birinci aĢamasında bir
uygarlığın kuruluĢ öyküsü dile getirilmiĢtir. Yoksul insanlar ve yaĢayıĢı ile günümüz
arasında bir koĢutluk çizilmiĢtir. Bir grup arkeoloji öğrencisi ile profesörün Gordium'da
yaptığı kazı sırasında bir höyüğe yönelen öğrenciler, bölgenin kazılmasıyla ilgili
yabancıların görevlendirildiği uyarısıyla karĢılaĢır. Öğrenciler, yabancı arkeologların
yaptıkları kazılardan sonra bulduklarını yurt dıĢına kaçırdıklarını ifade ederek duruma
itiraz ederler. Tarihi bilgilerin verildiği bölümlerde arkeoloji öğrencileri anlatılanlardan bir
oyun çıkarmaya karar vererek rol dağılımı yaparlar (Dilmen 2016:185-195). Ġkinci
sahne iç oyun biçimindedir. Oyun, Midas'ın Asur'dan gelen iki kazıcıya kendi
toplumundan daha uygar olduğunu düĢünerek kazı izni vermesiyle baĢlar. Bu kazıcılar
ise çıkardıkları değerli Ģeyleri ülkelerine kaçırır. Üç oyun boyunca etkili olan keçi
korosu, bu kazıcıların yalnızca Gordios'un kağnısını kaçıramadıklarını söyler. Bu
bölümden itibaren geri dönüĢ yapılarak Gordios'un bolluk tanrıçası olan Kibele ile
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karĢılaĢması ve evlenmesi kendine yer bulur. Ardından Gordios'un Friglerin kralı oluĢu
ve Gordios'un düğümü oyunun dünyasına konumlanır.
Gordios ile ilgili mitik anlatı düğüm metaforu etrafında oluĢmuĢtur ve Ģöyledir:
"ġehrin kalesine Gordios bir araba yerleĢtirmiĢ, o arabanın oku öyle
çapraĢık bir düğümle bağlıymıĢ ki, kimse çözememiĢ bu düğümü. Oysa tanrı
sözcüsü bu düğümü kim çözerse, Asya krallığını onun elde edeceğini
söylemiĢmiĢ Gordios'a. Bunu bilen Büyük Ġskender Gordion'a gelince, kılıcını
kınından çıkarmıĢ ve düğümü kesivermiĢ." (Erhat 2007: 118).
Oyunun ikinci aĢamasında bir ulusun ve bir uygarlığın nasıl çöktüğü, düğüm
metaforu üzerinden gösterilmiĢtir. Gordios’un torunlarından olan Midas, günlük
sorunları küçümseyen, devlet iĢlerinden bıkmıĢ bir kraldır ve büyük bilinmeyeni çözme
iĢine giriĢir. Dedesinin bıraktığı düğümü çözme ondan bir tutkuya dönüĢür. Midas,
düğümü çözmek için değiĢik yollar dener. Bilimsel yolla çözemeyince sezgiye ve
içgüdüye baĢvurur. Düğüm zamanla aĢılmaz bir inanca, bir saplantıya dönüĢür ve
fizikötesine, bilinmeyene yönelme tutkusuna evrilir. Bir toplumun yaĢamdan, gerçek
sorunlardan koparak gizemciliğe, yoz inançlara, öte dünyacılığa itilmesi ve yıkılıĢı
gözler önüne serilir. Düğüm aĢılmaz bir inanç olmuĢtur. Bu arada Kimmerler ülkeyi
fethederler. Düğüm Kimmer baĢbuğu Tuğdan'ın kılıcı ile kesilip çözülür. Ülkenin
Kimmerler tarafından yıkılarak yok olması gibi, ülkesinin gücüne güvenmeyen Midas'ın
sonu intihar olacaktır. Günlük küçük sorunları ciddiye almayan, gereksiz bir bilinmeyeni
çözmeye yönelen, kızının ve vezirinin uyarılarına kulak tıkayan, boĢ bir inancın
ardından halkını sürükleyen Midas için ortaya konan son, ülkenin yıkılmasıyla koĢutluk
oluĢturur. Kimsenin çözemediğini çözme ve güce ulaĢma tutkusu Midas'ın sonunu
hazırlayan en önemli nedendir.
Sonuç Yerine
Erken dönem insanı için bir gerçeklik olan mit; din ve bilimin Ģekillenmesine
katkı sağlayan ve sanatı besleyen ana kaynaklardan biridir. Ġnsanların değiĢen
yaĢantısı ve evren algısı zaman içerisinde mitin de değiĢimini ve dönüĢümünü
sağlamıĢtır. Mitin kültürel bir güç olan ve inancı ifade eden yapısının yanı sıra zamanla
Ģiir, roman ve trajedinin kaynağını oluĢturması, modern dönemde eserin derin ya da
yüzey yapısında metinlerarasılık ya da yeniden yazma bağlamında kullanılması
değiĢimin ve dönüĢümün kanıtı niteliğindedir. Erken dönemde geçmiĢle bağlantı
kurma, Ģimdiki zamanı rahat ve sorunsuz yaĢama ve geleceğe yön verme durumuna
yardımcı olarak görülen, yaĢamsal davranıĢ kalıplarını ortaya koyan mitler, varlığını
çeĢitli boyutlarda sürdürerek günümüze değin ulaĢmıĢtır. Psikoloji, sosyoloji,
antropoloji, felsefe, siyaset ve edebiyat gibi pek çok alanı besleyen bir yapı olarak
yaĢamın içinde yer alır. Erken dönem insanı için ifade ettiği inanç boyutundan
uzaklaĢan mit, modern dönemde yaratma arzusuna ve estetik görüĢlere bağlı olarak
yeni formlarda çeĢitli türlere eklemlenmiĢ biçimde edebiyat dünyasında yerini almıĢtır.
Somut olmayan gerçekliği, kullandığı argümanlarla görünür duruma getiren sanatkâr
için modern dönemde mit, bir ihtiyaç olarak görünüm kazanır. Bu nedenle sanatkâr,
mitlerden faydalanma yoluna gider. Güngör Dilmen de Türk tiyatrosunda, mitosa ve
tarihe dayanarak çağının eleĢtirisini getiren yazarlardan biri olarak dikkati çeker.
Söylensel ve tarihsel geçmiĢ ile günümüz arasında bağ kurmak amacıyla mitoslardan

Öğr. Gör. Pınar DAĞ GÜMÜġ

40

yararlanma yolunu gider. Mitik anlatılarda yer tutan kimlikleri; çeliĢkileri, düĢkünlükleri,
tutkuları ile yeniden var ederek oyunun dünyasına alır ve çekirdeği geniĢleterek yeni bir
yorum getirir. Bu yeniden yorumlama iĢi mitosların kolektif bilinçdıĢında tuttuğu yeri de
dikkate alarak bilinç ile arasında diyalektik bir bağ kurma düĢüncesiyle oluĢturulmuĢ
görünmektedir. Midas'ın Kulakları'nda tanrısal erkin ardına düĢen kral, Midas'ın
Altınları'nda değerli olan her Ģeye sahip olma yolunda giderek yanlıĢlar yapar, Midas'ın
Kördüğümü'nde ise dünyayı ele geçirmek isteğiyle boĢ inançların ve gereksiz bir
düğümün ardına düĢer. Tüm tutkularının ve yenilgilerinin altında yatan ise mitleĢme
isteğidir. Bu, aynı zamanda Midas'ın sonunu getirecek olan istek olacaktır. Usa ve
doğaya aykırı düĢen Midas sonunda intihar edecektir. Tüm bunların yanında Midas'ın
Kördüğümü akıl ve doğa çatıĢmasının Apollon-Pan, Lir-Flüt üzerinden sunulmasıyla;
Midas'ın Altınları Dionysos ve Silenos arasındaki iliĢkiyi sunmasıyla; Midas'ın
Kördüğümü ise Kibele ve Gordios'a ait anlatıların dile getirilmesiyle önem kazanır.
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