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Sophokles 
Önde gelen üç tragedya yazarından ikincisi Sophokles’in yaşamı (M.Ö. 496–406) Atina’da M.Ö. beşinci 

yüzyılda neredeyse tüm gelişmelerle örtüşür. Bu dönem yüksek sınıfın dönemidir, Pers ve Sparta 

savaşları, muhteşem Akropolis inşası, idealize insanın heykele yansıması, Atina İmparatorluğunun 

gelişmesi, felsefe ve bilimin yol alması, günümüzde antik Atina’nın tanınmasına neden olan 

demokrasi ve antik Yunan dramasının en üst düzey örnekleri hep bu döneme rastlar. Sophokles 

zarafet ve mükemmeliyet çağının tragedya temsilcisi olarak kabul edilir. O, Parthenon1 veya Pheidias2 

heykellerinin hemen yanı başındadır. Sophokles hakkında elimizdeki “biyografik” veriler daha çok 

onmun tiyatro dışındaki yaşantısıyla ilgilidir. Çünkü Aeschylus ve Euripides’in aksine onun günümüze 

kadar ulaşmış yedi oyununun tarihleri kesin değildir. Kaynakların kesin olmadığını ve yapay 

anekdotlara dayandığını belirterek, aşağıdaki tarihleri vermem olasıdır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazarın özel yaşamıyla ilgili anekdotlar sayısızdır. Antik kaynaklar Sophokles’in sağlıklı doğumunu 

(Chios’lu Ion onun için soylu ve saygın anlamındaki chrestos kelimesini kullanır), bir genç olarak 

yakışıklılığını ve neşeli kişiliğini kanıtlar. Sophokles’in bilinen aristokrat eğitimi aldığından emin 

olunabilir. Aeschylus ve Euripides’in aksine politik kariyeri olmasaydı da halk tarafından tanınırdı. 

M.ö. 443-442 yıllarında Hellenotamias görevini sürdürdü ve iki yıllığına devletin saçilmiş en üst 

makamı olan on generalden biri oldu. Perikles’in onun hakkında “iyi bir şair, ancak kötü bir general” 

dediği söylenir ve Chios’lu Ion onun devlet adamı olarak kariyerini “ne zeki ne de etkiliydi, ancak eski 

soylular gibi davranıyordu” sözleriyle tanımlar. Yazarın zamanına ait Doğu’daki etkin görevleri 

hakkında çeşitli öyküler anlatılır, bunlar genellikle cinsel başarılar hakkındadır. Aristoteles3  M.Ö. 413 

yılında Atina kuvvetlerinin Sicilya’da çok kötü biçimde kaybetmesinden sonra, Sophokles’in zorlu 

zamanlarda liderlere güven sağlanması için oluşturulan proboulos görevini yürüten on yaşlı erkekten 

biri olduğunu bildirir.  

                                                           
1 Athena'nın tapınağıdır, M.Ö. 5. yüzyıla Atina Akropol'ünde inşa edilmiştir. 
2 M.Ö. 490 - M.Ö. 430 yılları arasında yaşamış Antik Yunanistan´da dünyaca üne sahip bir heykeltıraştır. Atina 

Akropolü'nde bulunan tanrıça Atena tapınağını ve Partenon´daki Zeus heykeli'nin kaidesini yapmıştır. Perikles 

tarafından desteklenen heykeltıraşın yaptığı işlere karşılık Delos Antlaşmasın´ndan alınan paralar kullanılmıştır. 
3
 Rhetorik, 1419a25 

496 – Sophilos’un oğlu olarak Atina yakınlarında Kolonos’ta doğdu 

480 – Salamis savaşını kutlayan zafer şarkılarında görev aldı 

468 – olasılıkla Triptolemos ile ilk defa tiyatro alanında ortaya çıktı ve Aeschylus’u yendi 

466–59 –ve Aeschylus’un Danaos’un Kızları üçlemesine karşı ikinci oyunu bitirdi 

443/2 – Hellenotamias (imparatorluk hazinecisi) olarak çalıştı 
441/0 – seçilmiş olarak çalıştı 

438 –  birinci oldu ve Euripides’i yendi 

431 – ikinci oldu Euphorion kazandı ve Euripides üçüncü oldu 

420/19 –Asklepios tanrısının kültünün koruyucusu oldu 

409 – aralarında Philoktetes’in de olduğu oyunlarla birinci oldu 

406/5 – Atina’da öldü 

401 – Oedipus Kolonos’ta ölümünden sonra sahnelendi 
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Ayrıca yazarın şifacı rahip (Halon) olduğuna dair söylentiler de vardır ve bu nedenle M.Ö. 420’den 

sonra Atina’da kurulunca tanrı Asklepios kültünün heykeliyle (ve belki de kutsal yılanla) 

ödüllendirilmiştir Daha az kesin olarak Sophokles’in şifacı olarak ölümünden sonra Dexion adıyla 

ayinle kutlandığına dair bir gelenek olduğu söylenir. Kendisi gibi bir tragedya yazarı olan oğlu Iophon 

ile olan mutsuz ilişkisi, sonrasında kendisine karşı açılan bunaklık davası sadece komedilerden ortaya 

çıkan öykülerdir. Yine ölümü hakkında birinciliği kazanma sevincinden veya üzüm çekirdeğinden 

boğulduğu gibi çok çeşitli öyküler vardır. 

Soplokles’in tragedya biçimine katkıları antik anekdotların bir alt grubunu oluşturur. Geleneksel 

olarak oyunlarında kendisinin de rol aldığı, ancak sesinin zayıflığı nedeniyle bıraktığı ve böylece kendi 

oyunlarında oynamayan, sadece oyun yazan ilk oyun yazarı olduğu söylenir. Aristoteles onu üçüncü 

oyuncunun ve skenographia (“boyalı sahne”) mucidi olarak tanıtır. Aeschylus M.Ö. 458 yılında 

Orestia’da üçüncü oyuncuyu kullandığına göre eğer üçüncü oyuncuyu ilk defa Sophokles kullandıysa 

bunu M.Ö. 458 yılından önce yapmıştır. Üç oyuncu sahneleri M.ö. beşinci yüzyılın sonuna kadar çok 

beceriksizdi, ancak daha sonra Euripides’in Orestes ve Sophokles’in Oedipus Kolonos’ta oyunlarıyla 

gelişmiş bir dramatik etkiyle kullanılmaya başlandı. “Boyalı sahne” çok gelişmiş dekor olarak 

düşünülmemelidir, daha çok skene’nin önü saraya, eve, tapınağa veya her neyse oan benzemesi için 

kullanılmıştır. Sophokles ayrıca Dorian ve Ionian gamların yanında Lydian ve Phrygian makamlarının 

koro şarkılarında kullanılması ve choreutai sayısının on ikiden on beşe çıkarılmasıyla ilişkilendirilir. 

Suda onun ilk defa üçleme veya dörtleme olmayan birbirinden bağımsız oyunları sahneleyen oyun 

yazarı olduğunu iddia eder. Ancak aslında M.Ö. 472 yılında Sophokles’in tiyatro alanında ortaya 

çıkmasından dört yıl önce Aeschylus bunu yapmıştır. Ancak bildiğimiz kadarıyla, Sophokles üçleme 

biçimini çok fazla kullanmamıştır. Sophokles’in Koro Hakkında adıyla bir düz yazı incelemesinin 

olduğu söylenir. Bu çalışmada Sophokles tıpkı Platon’un Şölen adlı eserinde oluğu gibi birinci tekil 

şahıs olarak konuşur. Son olarak Plutarch Sophokles’ten alıntılarken şöyle der: (Ethika 79b)  

Aeschylus’un ağır dilini oynayarak sahnelerden geçtikten ve daha sonra kendi 

tarzımda olay örgüleri tasarladıktan sonra şimdi karakteri en açık biçimiyle 

ifade eden en güzel biçimi yarattığım üçüncü dönemimi yaşıyorum.4 

Yukarıda sözü edilen bu dönemlerin kronolojik bir sıralamada olup olmadığından veya yedi oyundan 

hangisinin hangi döneme ait olduğundan hiç kimse emin değildir. Özellikle Aiaks bazıları tarafından 

“kaba ve yapay bir tarza” aittir denilir.  

Sophokles’in antik değerlendirilmeleri yazarın ve eserlerinin bütünüyle övünmesidir. Daha önce 

sözünü ettiğimiz Ion’un “soylu” ve “nazik” (chrestos) tanımlamasının yanında Aristophanes’in “bala 

batmış”5 ve “geçinmesi kolay”6 (eukolos) tanımlamaları da vardır. Bu nedenle Dionysos onun 

Euripides’i ölümden geri getirecek açıklamasını yapar. M.Ö. 405’teki Lenaia festivalinde 

Phrynichos’un komedisi Musalar’da bir karakter şöyle der: 

                                                           
4
 Ethika 79b 

5
 Parça numarası 598 

6
 Kurbağalar, 79.  
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Sophokles şanslıydı: uzun bir yaşamdan sonra mutlu ve öldü, başarılı bir adam 

olarak öldü. Birçok iyi tragedya yazdıktan sonra şeytani olan hiçbir şeye 

tahammül etmeden mutlu sona ulaştı.7  

Önde gelen Üçlünün oluşturulması bazı araştı5rmadıların Sophokles’i Aeschyşlus ve Euripides’in 

“aykırılıkları” karşısında Aristotelesçi bir denge noktası olarak kabul etmesine neden olmuştur. Bu 

durum özelikle Prusa’lı Dion’un Philoktetes’in (y. M.S. 100) üç versiyonu hakkındaki karşılaştırmasında 

açıkça bellidir: 

[Sophokles] diğer ikisinin arasında gibidir, çünkü onda ne Aeschylus’un 

engebeli ve basit dili ne de Euripides’in kurnazlığı ve çelebiliği vardır. Ancak 

saygın ve yüce, tınısı kulağa hoş gelen, yüceliği ve görkemi bir araya getiren son 

derece keyifli oldukça trajik oyunlar yazar.  

Aristophanes’in Barış’taki gizemli bir şakası bu resmi karalar. Buna göre Sophokles’in yazarlık 

becerisini kötü anlamda satan “Simonides’e döndüğü” söylenir. Bunun nedeni Sophokles’in maddi 

kazanç için yazması olabilir, ancak gerçek neden asla bilinmez.  

Sophokles’in Oyunları 
Sophokles’in Yaşamı’ında yazarın yedi veya on yedisinin taklit olabileceği uyarısıyla 130 oyun yazdığı 

belirtilmiştir, Suda ise yazarın 123 oyun yazdığını kaydeder. 120 oyunun kendilikle yazra ait olduğunu 

kabul ederek, Sophokles’in altmış yıllık yazarlık yaşamı boyunca otuz kadar yapım gerçekleştirdiği 

sonucuna ulaşılır. Aeschysul bölümünde de belirtildiği gibi iki yılda bir yapım gerçekleştirmek M.Ö. 

beşinci yüzyılda bir tragedya yazarı için normaldir. Yazarın Dionysos’ta kazandığı birincilik ödülü 

kıskandıracak biçimde on sekizdir. Bazı kaynaklar bu sayının yirmi ve hatta yirmi dört olduğunu da 

belirtir. Bu durum Lenaia festivalindeki birinciliklerin de dikkate alınmasından kaynaklanır. 

Kaynaklarda Sophokles’in ikincilikten daha kötü bir derece yapmadığı yolundadır. M.Ö. 468 yılında 

Aeschylus’a ve M.Ö. 438 yılında Euripides’e karşı galip geldiğini ve M.Ö. 466-459’da Aeschylus’un 

Danaos’un Kızları karşısında ikinci olduğunu, M.Ö. 431’de Aeschylus’un oğlu Euphorion’un babasının 

ölümünden sonra sahnelediği bir oyunuyla kazandığını biliyoruz. Modern seyircinin aklının almadığı 

Dikaiarchos’un Kral Oedipus’un Philoktes’in ardından ikinci olmasıdır.  

Sophokles’in bilinen oyunlarının isimleri yazarın Antik Yunan mitolojisini her yönüyle kullandığını 

gösterir. Aeschylus ve Euripides gibi Sophokles de Troya ve buradaki savaşın olaylarını verimli bir 

dramatik konu olarak bulmuştur: (kayıp oyunlar) Lokris’li Aiaks, Etyoplalılar, Esir Kadınlar, Alexandros, 

Antenor’un Oğulları, Akaların Toplanması, Helen’in Düğünü, Hermione, Eurypylos, Yargı, Lakon 

Kadınları, Laokoon, Nauplios, Çılgın Odysseus, Palamedes, Peleus, Çobanlar, Polyxene, Priam, Sinon, 

Skiros’lu Erkekler, Teukros, Troilos, Tyndareus, Philoktetes Troya’da, Firikyalılar, Chryses ve bütünlüklü 

oyunlar Aiaks, Philoktetes, Elektra. Sophokles, Aeschylus’un dramatik görüşü için çok uygun bulduğu 

üçleme biçiminden kaçınmıştır. Ancak M.Ö. dördüncü yüzyıla ait bir yazıt Soğlokles’in yazdığı bir 

Telephos Öyküsü’nden (telepheia) söz eder. Kayıp olan dört oyunun Telephoz’un yaşamına ait olayları 

resmettiği düşünülür: Aleos’un Oğulları, Mysianlar, Telephos ve Eurypylos. Bu durum Sophokles’in ilk 

dönem oyunları arasında en azından bir üçleme olduğu varsayımını gündeme getirmiştir.  

                                                           
7
 Parça numarası 32.  
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Kayıp oyunlarından birkaç yüz satırının elimizde olduğu İzciler Hermes’e adanan bir Homeros 

İlahisinde geçen olaylarla ilişkilidir ve bu oyunda bebek tanrı Hermes’in liri nasıl icat ettiği ve kardeşi 

Apollo’nun kuzusunu nasıl çaldığı anlatılır. Sophokles’in Andromeda’sı M.Ö. 450’den önce yazılmış ilk 

oyunlarındandır ve görsel bir etkisi vardır, çünkü elimizde bu oyunun M.Ö. beşinci yüzyılın ortasından 

kalma deniz kıyısıyla ilgili en azından altı resmi vardır vardır. Oyundan çok az parça günümüze 

ulaşmıştır ve bu parçalardan Sophokles’in öyküyü nasıl işlediği anlaşılmaz, ancak Euripides M.Ö. 

412!de bu öyküyü unutulmaz biçimde resmetmiştir. Hatta Sophokles’in Andromeda’sının bir satir 

oyunu olduğu iddia edilir, ancak bir satir oyununun vazo yapımcılarını tragedya kadar etkilemesi olası 

mıdır? Kuşlar ve Eupolis’in Memurlar oyununda alaya alınan Tereus bir diğer kafa karıştırıcı ve etkili 

kayıp oyundur. Bu oyunun günümüze yirmi kadar satırı ulaşmıştır ve Trakyalı bir prens olan Tereus’un 

öyküsünü anlatan sonraki kaynaklardan öğrenildiğine göre Atinalı bir kadın olan Proke ve Tereus 

evlenmiştir. Karısının kız kardeşi Philomela’yı almak için çıktığı bir yolculukta Tereus önce ona tecavüz 

eder ve daha sonra yaptıklarını anlatmaması için dilini keser. Ancak Philomela başına gelenleri el 

işaretleriyle anlatır ve iki kız kardeş Tereus’un oğlu Itys’i öldürdükten sonra etini yemek olarak 

Tereus’a sunar. Sonunda tanrılar araya girer (parça 589’de bir tanrı açıkça yargıyı söyler), tümü kuşa 

dönüştürülür (Tereus ~ a hüt hüt kuşu; Prokne ~ baykuş; Philomela ~ kırlangıç). Eğer bu oyun 

Euripides’in Medea’sından önceyse (M.Ö. 431), o zaman Tereus kadın öcünün güçlü oyunu Meda 

üstünde etkilidir denilebilir.  

Günümüze kadar ulaşmış olan yedi oyun Sophokles’in yazarlık yaşamının kırk yılına aittir. 

Aeschylus’un kendisine ait olduğu kesin olan altı tragedyasının yazarlık yaşamının son on beş yılına ait 

olduğunun altı burada çizilmelidir. Bu yedi oyunun neden korunduğunu asla tam olarak 

bilinmemektedir. Kral Oedipus, Aristoteles’in Poetika’sında önem kazanmıştır. Sophokles’in 

uygulaması Oedipus’un “resmi versiyonu” haline gelmiştir. Antigone de antik dünyada çok 

tutulmuştur. Aslında Aeschylus’un Yediler’inin sonu Sophokles’in oyunuyla uyumlu hale getirmek için 

yeniden yazılmıştır. Oedipus Kolonos’ta ise kısa zaman sonra kesin olmayan bir “Tebai üçlemesi” için 

seçilmiş olabilir. Tahminlere göre Elektra, Adak Sunanlar ve Euripides’in Elektra’sının yanında 

“Orestes’in Öcününün” farklı uygulamalarını göstermek amacıyla okul metinleri için seçilmiştir. 

Prosa’lı Dion’un Philoktetes’in üç versiyonunu karşılaştırdığı küçük incelemesi Sophokles’in 

Philoktetes’inin neden seçilmiş olduğu hakkında bilgi verir. Ancak her iki metnin de fiziksel açıdan 

güçlü kahramanların ölümünü konu aldığı bir gerçek olsa bile Rönesans döneminde şaşılası derecede 

popüler olan Aiaks ve Trachis Kadınları’ın neden korunduğunu çok daha zordur.  

Konu Aeschylus olunca şüpheli Prometheus’u istisnası dışında bütünlüklü oyunların sahnelendiği 

tarihler tam olarak söylenebilir. Konu Euripides olunca sekiz kesin tarih ve diğer oyunlar için de bir iki 

yıl yanılgıyla tarihleme yapılabilir. Ancak Sophokles’e gelince işler biraz karışır. Sadece iki oyunun tam 

tarihi söylenebilir: M.Ö. 409’da Philoktetes ve M.Ö. 401’de Oedipus Kolonos’ta. Sophokles M.Ö. 

406’da öldüğüne göre bu son oyun ölümünden sonra sahnelenmiştir. Diğer tarihler tartışmalıdır.  

 

 

 

 

Oyun Tarihleri (tahminen) 

440’ların başı Aiaks 

443-438 Antigone 

430’ların sonu Trachis Kadınları  

420’li yılların başı Kral Oedipus 

410’lu yılların sonu Elektra 

409 Philoktetes (kesin) 

401 Oedipus Kolonos’ta (kesin) 
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Antigone genellikle 440’lı yılların sonuna tarihlenir çünkü Sophokles’in Yaşamı’nın şahitliği onun 

general olarak seçilme tarihini M.Ö. 441 olarak tespit ederken bu olayın yazarın Antigone başarısının 

sonucunda gerçekleştiğini belirtir. M.Ö. 441 yılı Euripides’in birinci olduğu nadir yıllardan bviri 

olduğuna göre olasılıkla Antigone M.Ö. 443 veya M.Ö. 442 yılında birinci olmuştur. Son yıllarda bir 

başka tahmin Antigone’yi Sophokles’in yarıştığı ve birinci geldiğini bildiğimiz M.Ö. 438 yılına çekerken 

Polyneikes’in bedenine yapılan kötü muamelenin M.Ö. 4430-439 yıllarındaki Samos’la yapılan savaşta 

Sisam’lı esirlere yapıldığı ileri sürülen kötü muameleyi yansıttığını ve anekdotun aslında Sisam 

savaşını gösterdiğini ileri sürer.  

Eleştirmenler Aiask’ı yapısal açıdan iki bölüme ayrılmış biçimsiz bir oyun olarak görür: Aiaks’ın ölümü, 

kurtarılışı ve gömülşmesi; bu bağlamda bu Aeschylus’un Büyük biçiminin bir kalıntısı olarak 

görülebilir. Aiaks genellikle günümüze kadar ulaşmış oyunların birincisi olarak kabul edilir, ancak son 

zamanlarda ulaşılan kanıtlar bu oyunu M.Ö. 440’lı yıllardan 430’lu yıllara taşımıştır. Deianeira’nın 

Klytaimestra karşıtı olduğu hakkındaki Trachis Kadınları en erkek M.Ö. 450’de yazılmıştır. Her iki 

oyunda da güçlü bir koca yok olur. Aiaks’da ölülm erkek kimliği varsayımından, Trachis Kadınları’ında 

kalıplaşmış biçimde zayıf kadın nedeniyle yok oluş gelir. Kral Oedipus’un sahnelenme tarihi için 

kanıtlar güçsüzdür. Oedipus’un gerçeği öğrenmesinin paradisi Aristophanes’in Askerler (M.Ö. 424) 

oyununda yapılır ve Tebai’de vebadan söz edilir. Mitolojide Tebai savaş halinde değildir, ancak Atina 

M.Ö. 431’den başlayarak savaş halindedir ve M.Ö. 430’dan 426’ya kadar veba salgını yaşar. 

Askerler’de geçen Savaş-Tanrısı ifadesi Atina’lıların oyuna sızan kendi ifadeleri olabilir. O halde 

Sophokles’in M.Ö. 428’de yarışmadığı kesin olduğuna göre Kral Oedipus M.Ö. 429 veya 427 ile 425 

yılları arasında oynanmıştır. 

Son olarak, Sophokles’in Elektra’sı hakkında Euripides’in oyunu mu yoksa Sophokles’inm oyunumu 

daha önce oynandığı sorunu tam bir karmaşadır. Ancak burada bir dizgeden söz etmek olasıdır: 

Orestia’nın yeniden sahnelenmesi M.Ö. 425–420, Euripides’in Elektra’sı M.Ö. 420 veya 419 ve daha 

sonra Sophokles’in oyunu bu üçlünün sonuncusu olmuştur. Oyunun Sophokles’in meslek yaşamında 

daha sonlarda yazıldığına dair işaretler vardır: Elektra’nın solo şarkısı bir sahnenin diğerinin içine 

eklenmesidir ve sahne tanıma sahnesi, gerçek tanımanın geciktirilmesi ve katillerin tersine gönmesi 

gibi normal olay örgüsünün şaşırtma çeşitlemeleri. Böylece bu oyun için M.Ö. 418 ile 407 arasında bir 

yıl mümkün olmasına karşın en güçlü olasılık M.Ö. 413 yılıdır.  

Yazar Olarak Sophokles 
Sophokles’in herhangi bir oyunu Antik Yunan dramasına yabancı olan bir öğrenci için tragedyayı 

öğrenmesine uygundur. Sophokles tragedyası Trachis Kadınları’nda olduğu gibi bazen monologla veya 

Antigone ve Philoktetes’te olduğu gibi diyalogla ya da Oedipus Kolonos’ta veya Trachis Kadınları’nda 

olduğu gibi iki bölümlü bir sahneden oluşan uygun bir prolog ile başlar. Eylem güçlü sahneler dizisiyle 

gelişir, genellikle iki karakter arasında kavgalı bir karşılaşma olur ve gelişim doruk noktasına kadar 

sürer. Bu epizotlar dramatik olanla ilişkili kurallı koro şarkılarıyla birbirinden rahatça ayrılabilir. Ancak 

Aeschylus’un aksine, Sophokles’in metinleri daima birincil karakterin yıkımı veya yok olmasıyla sona 

ermez. Aikas’ta 865nci satırda başkarakter ölür ve erkek kardeşiyle Yunanlılar onu onurlandırmak için 

yalnız kalır. Antigone 943ncü satırda gider, ancak ölüm cezasının sonuçları hissedilecektir: Teiresias 

gelişi ve sersemletici biçimde Kreon’u kınaması, Antigone ve Haimon’un ölüm haberi ve oğlunun 

acısıyla intiharı. Trachis Kadınları’nda birincil karakter 812nci satırda ölmek için ayrılan Deianeira 

bilmeyerek bir başka eylemi başlatır. Herakles’in ölümü oyunun geri kalanını belirler. Elektra’da 

kurallara göre doruk noktası Aigisthos’un ölümüdür, ancak aksiyon açısından bu böyle değildir, doruk 
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noktası seyircinin imgelemine bırakılmıştır. Philoktetes’de olay örgüsünde beklenmedik dönüşler ve 

kıvrılmalar olurken, oyunun mantıklı biçimde üç yerde neredeyse bitiş aşamasına gelir. Kral Oedipus 

en düz oyundur ve cehaletten kesin bilgi korkusuna doğru gelişir. Öte yandan bu oyun ilk “polisiye” 

olarak da kabul edilebilir, çünkü olay örgüsünde bir cinayetin soruşturulması ve çözülmesi vardır.  

Sophokles’in tekniği günümüze kadar ulaşmış daha sonraki oyunlarda çok daha karmaşık bir hal alır. 

Epizotlar büyür ve karmaşıklaşır, bir epizotun içine bir başkası girer veya yeni bir epizot koro şarkısı 

olmadan önceki epizodun bitiminden başlar. Aşağıda Antigone’nin düz yapısıyla Philoktetes 

karşılaştırılmıştır: 

OYUN SATIR BÖLÜM KİŞİLER 

A
N

TIG
O

N
E 

1-99 Prolog Antinone, Ismene 

100-154 Parados  

155-331 1nci epizot 
Kreon, koro [155-222] 

Kreon, muhafız [223-331] 

332-375 1nci stasima  

376-581 2nci epizot 

Kreon, muhafız [376-445] 

Kreon, Antigone [446-530] 

Kreon, Ismene [531-581] 

582-625 2nci stasima  

626-780 3ncü epizot Kreon, Haimon 

781-800 3ncü stasima  

801-882 Kommos Antigone, koro 

883-943 4ncü epizot Antigone, Kreon 

944-987 4ncü stasima  

988-1114 5nci epizot Kreon, Teiresias 

115-1154 5nci stasima  

115-1353 6ncı epizot 
Haberci, Eurydike, koro [1155–1260] 

Haberci, Kreon, koro [1261–1353] 

P
H

ILO
K

TE
TES 

1-134 Prolog Odysseus, Neoptolemos 

135-218 Lirik diyalog Koro, Neoptolemos 

219-675 

1nci epizot Philoktetes, Neoptolemos, Koro [220–541] 

 Tacir, Philoktetes, Neoptolemos [542–627] 

 Philoktetes, Neoptolemos [628–675] 

676-729 1nci stasima  

730-1080 

2nci epizot Philoktetes & Neoptolemos [730–826] 

 Koro, Neoptolemos [827–864] – stasima biçimi 

 Philoktetes & Neoptolemos [865–974] 

 Odysseus, Philoktetes, Neoptolemos [975–1080] 

1081-1217 
Kommos ve 

lirik diyalog 
Philoktetes, koro 

1218-1471 3ncü epizot 

Neoptolemos & Odysseus [1218–1262] 

Philoktetes & Neoptolemos [1263–1408] 

Herakles, Philoktetes, Neoptolemos [1409–1471] 

 

Yukarıdaki karşılaştırmada ilk önce daha uzun ve daha karmaşık epizotlar dikkat çeker. Olay 

örgüsünün gelişimi için gereksiz olan (542-627) tüccar sahnesi Philoktetes ve oğlunun karşılaşmasının 

arasına girmiştir. Koronun rolü azaltılmış sadece bir stasima verilmiştir. Daha önceki oyunlarda koro 

şarkılarının bulunduğu iki yerde (135–219, 1081–1217) koro ve karakterler arasında lirik diyaloglar 
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bulunur. Hem protagonist hem de deuteragonist tek rol oynadıkları için Philoktetes oyuncular için 

gerçekten ustalık rolüdür. Bu durum protagonist’in önce Aiaks’ı, daha sonra kardeşi Teukros’u 

oynadığı Aiaks ve Trachis Kadınları’nda protagonist’in hem zayıf Deianeira ve daha sonra onun 

canavarlaşmış kocası Herakles’i oynamasıyla karşılaştırın. Olasılıkla en son yazılan oyun Elektra’nın ve 

yazarın ölümlünden sonra sahnelenen Oedipus Kolonos’ta’nın yapısına şöyle bir bakıldığında her ikisi 

de önceki dramatik yapıdan belirgin farklılıklar olduğu görülür.  

Geçtiğimiz yıl Aristoteles’in görselliği (opsis) iyi bir drama için olay örgüsü ve karakterin sonrasına 

yerleştirdiğini öğrenmiştik. Aeschylus’un seyirci için önemli olan sahneleri dramatik olarak yarattığı 

tablo yaklaşımı vardır. Sophokles’in opsis kullanımının Andromeda’da bağlı gelin haricinde tespit 

edilmesi güçtür. Ancak incelikli bir tarzın görüldüğü yerler vardır. Aikas seyircinin önünde açıkça 

kılıcının üstüne düşer. Bu şiddetin özelikle sahne dışına alındığı ve habercilerle seyirciye bildirildiği bir 

sanat biçimi için alışılmadık bir durumdur. Bu sahne bir çıkışın yakınında (eisodos veya merkezdeki 

kapı) oynanmalıdır, böylece Aiaks’ı oynayan oyuncu yeniden Teukros olarak girmek için çıkıabilir, 

ancak bir benzeri sahnede kalacak ve böylece bu yaşamdan daha büyük olan karakterin ölümünden 

sonra dahi sahneyi belirlediği gösterilecek, oyunun sonuna kadar da orada kalacaktır. Oedipus 

Kolonos’ta oyununda Antigone yaşlı ve güçsüz Oedipus’a Furilerin korosuna gitmesi işçin yardım eder. 

Burada Oedipus 201nci satırda oturur ve kendi gücüyle güven kazanmış biçimde hareket ettiği 

1544ncü satıra kadar kımıldamaz. Bu hareketli bir opsis anıdır, bu kör adamın artık insan yardımına 

ihtiyacı yoktur.  

 

Resim 1 Sophokles’in Oedipus Kolonos’ta oyunundan etkilenen bir tablo sahnesi. 

Antik Yunan tiyatrosunda nesne kullanılırsa, bunlar oldukça önemli nesneler olur. Ancak belki de 

bunların en önemlisi Philoktetes’de Herakles’in çanağıdır. Troyalı kahin bu çanağa sahip olmanın 

Yunanlılara zafer getireceğini önceden bildirir ve oyunda bu çanağın yaşamı devam ettirme sembolü 
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olarak Philoktetes tarafından sallandığı görülür, Neoptolemos’a emanet edilir ve onun tarafından 

çalınır, Philoktetes bu çanakğın kaybına üzülür ve sonunda yeniden onun olur. Oyunda değişen kader 

çanağın hareketleriyle sembolize edilir. Veya Soplokles’in Elektra’sına bakıldığında 1097nci satırda 

Orestes “içinde ölen adamımdan arta kalanların” bulunduğunun sanıldığı bir kapla girer. Ancak seyirci 

Elektra’nın bilmediği kabın içinde bir şey olmadığı bilgisine sahiptir, gerçek Orestes’in elinde bir 

düzmeceyle durduğudur. Eleştirmenler burada üst teatral unsurun burada işlevsel olduğunda birleşir. 

Bu türün kurgusal doğasının tem bir simgesidir, ancak dramatik düzeyde, oyunun eksenindeki yalanı 

simgelerken Apollo’nun “doğru bir elle işlenen cinayet kurnazlıkla saklandı” uyarısını hatırlatır. 

Trachis Kadınları’nda ipin çok önemli görsel bir rolü vardır. İlk önce Herakles tarafından sahneye 

getirilir ve çıkarılır, daha sonra ipin zehrini bedenine alan Herakles’in üstünde geri döner. 10uncu 

satırda sözü edilen Aiaks’ın kılıcı düşünülecek olursa, 91nci satırda Aiaks girdiğinde kesinlikle elindedir 

ve kendisi tarafından “en tiksinilen silah” ve “Hektor’un hediyesi, en nefret ettiğim düşmanım” 

ifadeleriyle tanımladır. Bu onun yetiştirdiği ve tiyatroda yok olacağının oldukça belirgin bir 

nişanesidir. 

Bunlardan başka iki görsel andan daha söz edilebilir. Bunlardan birincisi Antigone’de prologdan sonra 

gelir. Burada iki kadın skene’den girer, ancak sadece biri (Ismene) sarayın güvenli ve kontrollü 

dünyasına geri dönecektir. Antigone hattı geçer ve şehrin dışına açılan eisodos yoluyla ayrılır. Aslında 

aynı anda Antigone ölüm hükümranlığına yol alır. İkinci görsel an Kral Oedipus’ta Oedipus, Tebaili 

sığırtmaçtan ve Corinthli haberciden anne ve babasıyla ilgili gerçeği öğrendiği önemli sahneden sonra 

yer alır. Seyirciler yukarıdan orchestra’ya baktığını hayal edin, Oedipus yavaşça skene’nin kapılarından 

saraya giriyor, sığırtmaç bir eisodos’tan çıkarken, haberci diğerinden çıkıyor. Oyun alanı en azından bu 

sahne için üç yolun kesiştiği yer oluyor. 

Sophokles ve Dramatik Karakter 
Aristoteles dramanın “olmakla” ilgili değil “yapmakla” ilgili olduğunu, tragedyanın karakter olmadan 

mümkün olacağını ancak olay örgüsü olmadan mümkün olmayacağını iddia eder. Aristoteles’e göre 

Sophokles en mükemmel tragedya yazarıdır ve ironik biçimde Sophokles’in oyunları çoğunlukla 

karaktere dayanır. Günümüze ulaşan yedi oyununun tamamında her zaman güçlü olmasa bile 

(Deianeira bütünlüklü tragedyalarda belki de en zayıf protagonist’tir) merkezi karakter önemlidir, 

tragedya bu karakterin etrafında gelişir. Bu birincil karakterler genellikle “yalnız” insanlardır ve 

sevdikleri insanlardan ayrı düşmüşlerdir: Philoktetes çorak adasındadır, Deianeira evinden 

uzaklaştırılır ve şimdi de kocası tarafından terk edilir, Aiaks kıyıdaki çadırında yalnızdır, Antigone ve 

Elektra kadınlar için belirlenmiş dünyanın dışına çıkar, kör ve lanetli Oedipus Oedipus Kolonos’ta’da 

inzivaya çekilir. İronik biçimde oyun başladığında yalnız olmayan tek karakter Kral Oedipus’da 

Oedipus’tur. Ancak o da bir kral ve şehir kurtarıcısının yaşayacağı uzaklığa yaşar. Ancak oyunun 

sonunda hiç kimsenin kıskanmayacağı bir yana savrulmuş, kirli ve kör biri olmuştur.  

Sophokles’te büyüklük felaket getirir. Hayattan daha büyük olan bu karakterler bir biçimde 

tragedyanın şimşeklerini üzerlerine çeker. Kral Oedipus’da 873ncü satırda Koro “kral olmak küstahlık 

getirir” der ve bu sözler bir Sophokles oyununun derinliklerindeki temadır. Aikas Yunanlıların en 

büyük savaşçısıdır, ancak onun onur ve utanç duygusu, Achilles’in kalkanıyla ödüllendirilmeyince, onu 

Yunanlı liderleri öldürme girişimine yöneltir ve daha sonra yaşamını bu utançla sürdürür. Aiaks 

geleneksel Antik Yunan etiğine (ethos) uygun davranır: “arkadaşlarına [philoi] iyilik et ve 

düşmanlarına [echthroi] kötülük et”. Artık Aiaks daha çok Odysseus’un hümanizmasına uygun olan 

yeni bir dünyadadır: “beni ilgilendiren onun nefretinden çok mükemmelliğidir”. Kral Oedipus seyirciye 
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büyük bir kral ve şehrin kurtarıcısının gerçek niyetinin kendi devletini bir kere daha kurtarmak ve 

gerçeği öğrenmek olduğu gösterilir. Bu oyunun ironisi gerçeğin Oedipus’un iyi nitelikleri sayesinde 

öğrenilmesidir. Seyirci onun fevriliğini, Teiresias ve Kreon sahnelerinde politik paranoyaya 

yakalanmasını izlerken, tüm bunlar onun her hangi bir etki tepki sonucunda yıkımına neden olmaz.  

Antigone’de iki birbirine benzemeyen mizacın çatışmasının sonucu gösterilir: ailesi (philia) için 

yapılması gerekenleri dikkate alan Antigone ve kendisi için her şey anlamına gelen şehrin (polis) 

yöneticisi Kreon. Bu oyunda bir protagonist yoktur. Antigone’de kendisini felakete sürükleyen 

Aeschylus karakterine benzeyen Kreon ve ölüme “hak edene saygı gösterdiği için” acı çeken Antigone 

oyunun iki protagonist’idir.  

En zayıf trajik başkahraman Deianeira bile kendi tarzında hareket eder, çünkü onun “mükemmelliği” 

en güçlü Antik Yunan mitoloji kahramanı Herakles’le evlenmesi ve güzelliğidir. Başlangıçtaki 

konuşmasında bunu belirtir “güzelliğimin bana acı getireceğinden korktuğum için orada 

oturuyordum”. Bu “Zeus’un gelinlere Fury olarak gönderdiği” Helen değildir, o bir tanrıyı, bir insan 

kahramanı ve bir canavarı çeken ölümlü bir kadındır. Aslında kendisinin ve Heraklesin ölümüne neden 

olacaktır.  

Bu asıl karakterler yaşamdan daha büyük ve mükemmel biçimde resmedilmişken (Deianeira: güzellik, 

Philoktetes: onur ve erdemle yaşamak, Antigone: aileye adanmışlık, Kreon: devlete alanmışlık) daima 

“hoş” karakterler değildir. Aslında onların mükemmelliği nedeniyle “sıradan” seyirciyi onlarla 

ilişkilendirmek güçtür. Modern seyirci sıklıkla ikinci düzeydeki karakterleri daha yakın bulur: Aikas’ta 

Odysseus, Philoktetes’te Philoktetes’i canlandıran oyuncu dikkat etmezse rol çalabilen Neoptolemos, 

Oedipus Kolonos’ta’da Theseus, Antigone’de Ismene ve Elektra’da Chrysothemis. Bu oyunlardaki 

karakterler yaşamdan daha büyük olan karakterlere hayrandır. Aikas’ta Odysseus “en iyi Akalı, 

düşmanım olsa bile” der; rahip Oedipus’u “birinci adam” olarak tanımlar ve Hyllos annesine 

“dünyadaki en iyi adamı öldürdüğünü söyler.” Ancak bu karakterler yine de huzurlu değildir. Modern 

duygular Antigone’yi tanrıların isteğini insanın isteğinin ötesine taşıyan, bireysel bilinci toplumun 

tiranlığına karşı çıkan ilk feminist şehit olarak kabul eder. Ancak büyük olasılıkla M.Ö. beşinci yüzyıl 

seyircisi için Antigone bu kadar sempatik değildir. O erkeğin alanına giren ve şehrin yöneticisi Kreon’a 

karşı çıkan bir kadındır. Teiresias, Kreon’un yanlış yaptığı söyler, ancak asla Antigone’nin doğru 

yaptığını söylemez ve koro onu “öfkeli bir babanın öfke eğilimli kızı” olarak tanımlar. 

Sophokles’in oyunları bu güçlü karakterlere odaklanır ve onlara bağlı kalırken, oyunlarında psikolojik 

nedenlerin sadece ipuçları vardır. Karakterin eyleminin geçmişten gelen ve kişisel deneyimleri 

doğrultunda irdelenmesi Euripides’e aittir. Modern seyirci Antigone ile Polyneikes arasındaki ilişkiyi 

bilmek ister. Onu gömmek istemesinin arında yatan gerçeğin bilmelidir modern seyirci. “Onun 

yanında yatmak, sevgili sevgiliye” ifadesinin ardında herhangi bir cinsellik var iması olabilir mi yoksa 

Antigone bir “şehitlik komplesi” mi yaşamaktadır? Ancak Sophokles’e melese şudur: bir hain erkek 

kardeş ailesi tarafından gömülmeyi hak eder mi? Ailenin kadınlarının ölüyü gömüyle hazırladığını, ölü 

yıkama ve ağıt ritüellerinin kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini unutmayın. Sophokles bu sorunu iki 

karşıt karakter bağlamında dramatize etmiştir, ancak her iki karakter de kendi aşırılıklarında haksızdır.  

Philoktetes oyunun sonunda yok edilmeyen, hatta korunan büyük karakter örneği olabilir. Ancak 

Sophokles mutlu sona doğru ilerleyen olay örgüsünün gerçekleşmeyebileceği izlenimini verir. 

Tanrıların yoluna çıkmak insanın yaşadığı değildir: Philoktetes Troya’ya gider, kutsanır ve daha 

önceden kaderi belirlenmiş Troya’nın çöküşünde görevini yapar. Sophokles’e göre Philoktetes’in 
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gitmeyi reddetmesi, ahlaki olarak “doğru” bir yol olabilir ve bu duygu Philoktetes’in Neoptolemos’un 

ülkesini Herakles’in yayıyla koruma sözüyle vurgulanır. Aynı zamanda onun kenYunanlılara karşı 

nefretinde çok mu aşırıya kaçtığı sorgulanabilir. 

Elektra “mutlu” biten bir başka oyundur. Bu oyunda Apollo tarafından yönetilen öç başarılıdır, ancak 

Sophokles tıpkı Antigone gibi yaşadığı duruma takıntılı bir baş karakter sunar. O yaşamasını sadece bir 

dayanağa bağlamıştır: erkek kardeşi gelecek ve babasının öcünü alacaktır. Daha sonra yazar bu 

dayanağı Elektra’nın altından çeker ve seyirci onun kendi yaptıklarını görürken, kardeşinin geri dönüş 

mutluluğunu izler. Kesin bir dramatik vuruşla Sophokles Elektra’nın annesini öldürmesini seyircinin 

gözü önünde gerçekleştirir, ancak Elektra’yı nasıl bir yaşamın beklediği de sorgulanmalıdır. Elektra 

sahnede “evliliği ve çocukları olmayı beklemeden” kalır.  

Sophokles’in Yaşamı adlı eserin yazarının bir yorumu Aristotle’in olay örgüsünün karakterden önde 

geldiği yorumuna antik otoritelerin tamamının katılmadığını gösterir:  

[Sophokles] eylemi öylesine yerinde bir zamanlamayla düzenlemesini bilir ki 

karakteri basitçe bir mısranın yarısında veya tek bir ifade ile yaratıverir. Şiirin 

temeli budur: karakteri veya duyguları tanımlamak. 

Bu anlık değerlendirmelerden bazıları arasında Oedipus’un gerçeği öğrenmeden hemen önce “ancak 

duymalıyım”, Antigone’in kendini ifade ettiği “nefrete eşlik için değil aşka eşlik için doğdum” ve 

Philoktetes’in biraz önce “çocuk” veya “Achilles’in oğlu” dediği Neoptolemos’a “bana ne yaptın, 

yabancı?” demesi sayılabilir. 

Sophokles ve İroni 
Sophokles’in oyunlarının kalbinde ironi yatar. Sadece Kral Oedipus ile ilişkilendirilen tek mısralık 

ironik durumlar değil, daha büyük anlamda ironik durumlardan da söz etmek olasıdır. Ölümlerin en 

zekilerinden biri Oedipus’un isminin ilk hecesi “oidi” bilmek anlamına gelmesine rağmen, Oedipus 

anne babasının kim olduğunu bilmez. Şehri Sphinks’den kurtaran adamın kendisi şehrin kirliliğidir. 

Gerçeklerin ortaya çıkmasının getirdiği onun iyi nitelikleridir, hataları değil. Çirkin yaratıkları ve 

canavarları öldüren Herakles erkek bir savaşçı veya vahşi bir yaratık tarafından değil, hor gördüğü 

zayıf karısı tarafından alt edilir. Kreon’un Tebai’sinde durum bir kadının cinsiyet sınırı aşıp kamusal 

meseleleri bir düzene koymasının ürünüdür. Kreon sonunda gerçeği görünce, koronun tavsiyesine 

uyarak kızı serbest bırakmaya ve ölüyü gömmeye karar verir, ancak iş işten geçmiştir. Yunanlıların 

reddettiği Philoktetes artık Troya’lıların başarısının önde gelen nişanesidir.  

Özellikle Kral Oedipus olmak üzere belirli sahne veya anlarda ironiden söz etmek mümkündür. Kör 

Teiresias “tanrı Apollo’nun gördüğünü gören” tek kişidir ve sonunda Oedipus gerçeği “görünce”, 

kendini kör eder. Jokaste, kahin ile ilgili kendi deneyimlerini anlatarak Oedipus’u kahinlerin 

korkusundan kurtarmaya çalışır ve bunun yapılması Oedipus’un gerçeği öğrenmesiyle sonuçlanır: 

lanetlediği katil kendisidir. Kral olma eğiliminde olmadığını ifade eden Kreon aslında oyunun sonunda 

gücü ele geçirir. Oedipus’u aile içi ilişki korkusundan kurtarmayı deneyen Korint’li haberci Oedipus’un 

gözüne çiviyi çakar. Belki de kesin ironi Oedipus sığır çobanına çocuğu neden öldürmediğini sorduğu 

zaman meydana gelir. “Çünkü ona acıdım”. Kral Oedipus iyi niyetin yanlış yöne gittiği büyük bir 

oyundur ve durum ironisi oyunun hala taşıdığı gücün çoğunu üretir.  
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Elektra’da hilekârlık ironisi vardır, prologdan öğrenildiğine göre Orestes yaşlı adamı boş bir kapla 

saraya gönderir ve sahte hikaye Orestes öldüğüdür. Ironi evrenin büyük düzeninden değil insanın 

hilekârlığından kaynaklandığı için, bu ironi daha hafif hissedilir, ancak Orestes kabı kız kardeşinden 

almaya çalışınca etkisi hissedilir. Sophokles bu oyunu Chrysothemis, Agamemnon’un mezarına bir saç 

buklesi bıraktığı haberiyle dönünce zekice kurgulamıştır, Elektra bundan yanlış bir sonuç çıkaracaktır. 

Aeschylus’un Adak Sunanları’nın tanıma sahnesi hem Euripides’in Elekra’sında hem de Sophokles’in 

Elektra’sında karşımıza çıkar. Euripides, Aeschylus’un basitliğinin parodisini yaparken, Sophokles 

geleneği kabul eder ancak ironik biçimde gerçeği reddeder.  

Kral Oedipus dramatik ironinin en verimli biçimde çalıştığı oyundur. Dramatik ironi bilgiye dayanır. 

Seyirciler tarafından durumun gerçeği bilinmesine karşın karakterler veya karakterlerin bir bölümü 

etkinin yaratacağı sarsıntıyı bilmezler. Seyircinin bir sonrasında ne olduğunu bilmediği Philoktetes gibi 

bir oyunda iron etkin biçimde işlevsel değildir. Ancak Oedipus öyküsü bilindiği için uygun biçimde 

yanıt verilebilir. Böylece geleceğe dair Oedipus “Hiçbiriniz benim kadar hastalıklı değilsiniz” 

açıklamasında bulunur ve açıkça “Laios’u başkalarından tanıyorum, onun gözlerine asla bakmadım” 

der, “eğer onun [katilin] evimde yaşadığını bilseydim, benim de aynı laneti hissetmem için dua 

ederdim” diye yemin eder ve tüyler ürpertici biçimde “Laios için babammış gibi dövüşürüm” 

açıklamasını yapar. Seyirci çok daha geniş bir zemine yayılmış olayları izlediği duygusuna kapılır. Bu 

ironik ifadelerde isabetli ve aynı zamanda ürkütücü bir şeyler vardır.  

Antigone dramatik tema olarak alışıldık değildir (olay örgüsünün geliştirilmesi büyük ölçüde 

Sophokles’in kendisine aittir) ancak açılış sahnesinde Kreon en azından iki defa seyircinin kafasını 

karıştırır: birincisi “bir ölüye aşık olmak kadar aptalca bir şey yoktur,” ancak seyirci ölünün gömüldüğü 

bilgisini aldıktan sonra Antigone‘nin tam olarak cinsiyeti belirleyen erkek (aner) kelimesini kullanarak 

“buna hangi erkek cüret ederdi?” dediğini duyar. Prologda öğrenildiğine göre suçlu erkek değildir.  

Son olarak Trachis Kadınları’nda Herakles’in karısının yanlış yönlendirilmiş eylemleri nedeniyle öldüğü 

bilinir ve ayrıca yetenekli canavarların güvenilir olmadığı da bilinir. Bu oyun kurnaz trajik ironilerin 

oyunudur. Evleneceği kızı almak için öldürdüğü canavar onun yıkımına neden olur. M.Ö. beşinci yüzyıl 

insanları için santor dizginlenemez erkek şehvetinin metaforudur ve ironik biçimde Herakles’in 

yıkımının nedeninin cinselliği olmasına karşılık gelir. Bir başka ironi Deianeira’in kılıçla ölmesinde 

görülür. Bu bir erkeğin intihar etme yöntemidir. Kadınlar genellikle kendisi asar veya zehir kullanır. 

Oyunun sonunda Sohokles’in lezzetli ironik mısraları gelir: ölmek üzere olan santorun sözleri 

Deianeira’ya giysilerini onun kanıyla boyamasını ve aşkın neşesini yaratmasını açıklar, “böylece bir 

daha asla başka bir kadına bakmayacak ve yeniden sevmeyecek.”  

Sophokles’in oyunlarında iki defa bir kadın ironik durumlarda yardım etmesi için Apollo’ya dua eder. 

Burada ironik olan duaların kabul edilmemesidir. Birincisi Elektra’da Klytaimestra kendisinden 

uzaklaşmış kızıyla ilk konuşmasından sonra Apollo’ya durumun mutlu bitmesi için dua eder: 

İzin ver daima güvende yaşayayım, Atreus evini yöneteyim ve bu hükümranlık 

asasını kullanayım, şimdi birlikte yaşadığım yakınlarımı seveyim, yaşamımdan 

ve benden nefret etmeyen çocuklarımdan memnun olayım veya daha acı 

olaylara dayanma gücüm olsun. 

Bu dua yaşlı adam Orestes’in ölümünü haber verdiği zaman İronik biçimde daha sonra cevaplanır. 

Ancak bunun Elektra’nın güvenini kazanmak ve sarayın yönetimini ele geçirmek için bir hile oldu 
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bilinir. Kral Oedipus’ta Jokaste tapınakta Oedipus’un Laios’un katili olabileceği gerçeğinin mutlu sonla 

bitmesi için tanrılara adak sunduğunu bildirir. Burada seyirci onun Apollo atlarına yaklaştığını görür 

“bize uygun bir çözüm verebilirsin.” Bu üç açıdan ironiktir. Birincisi Jokaste bir sahne öncesinde 

Apollo’nun kahininin gücünü inkar etmiştir. İkincisi bunun boşuna olduğu açıktır. Üçüncüsü Korint’li 

habercinin gelişi bir anlığına da olsa Jokaste’nin dualarının kabul edildiği izleniminin yaratır: Tanrıların 

kehaneti, şimdi neredesiniz?”. 

Buxton ironiyi sadece seyircinin ürpermesini sağlayan etkili bir dramatik teknik olarak değil, ayrıca 

“bir tecrübenin alımlanmasının özü” olan bir şey olarak kabul eder8. İnsanlar bir şey bildiğini düşünür 

ve ilişki durumlarının güvende olduğuna inanır, ancak Sophokles’in oyunları bu güvenin kumdan 

kalelere benzediğini gösterir. Winnington-Ingram’a göre ironi Sophokles’in evrene bakışının özüdür9. 

Tanrılar gerçeği bilir, ancak olayların ötesindedir, bu sırada uyumsuz ve kusurlu dünyada yaşayan ve 

eyleyen insandır. 

 

                                                           
8
 R. Buxton, Sophocles (Oxford: Oxford University Press, 1984), s. 26.  

9
 R. P. Winnington-Ingram, Sophocles (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), s. 329.  


