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HIPPOLYTOS-PHAEDRA-PHÈDRE
LA TRANSFORMATION DU SUJET MYTHOLOGIQUE EN TRAGÉDIE

PAR EURIPIDE,  SÉNÈQUE ET RACINE
Euripide, considéré par Aristote, auteur de La Poétique, comme “le plus tragique des poètes”, rédige 
sa pièce intitulée Hippolyte afin de participer aux Dionysies, festivités dédiées à Dionysos, dieu du 
vin et de l’ivresse Dans cette œuvre, à cause de son public masculin conservateur, bien que l’intérêt 
semble se focaliser sur Hippolyte, c’est Phèdre qui en est essentiellement le personnage principal. 
Aphrodite, furieuse par le mépris hautain du jeune prince, le maudit en annonçant son intention de 
se venger. A la suite de cette décision mortelle, Phèdre, tombant amoureuse de son beau-fils, devient 
la victime innocente de cette vengeance. Ce qui est important dans l’art dramatique d’Euripide, 
peintre des passions, c’est de garder la simplicité dans l’expression des mouvements de l’âme 
victime des sentiments obscurs et coupables et de privilégier l’existence du Chœur qui aide à 
voir tout ce qui se déroule sur scène. Sénèque, dramaturge romain, éminent représentant de la 
morale stoïcienne, reprend le mythe grec de Phèdre. Auteur de tragédies classifiées injouables en 
raison de leurs difficultés de mise en scène, Sénèque préfère refléter des exemples effrayants afin 
de susciter l’intérêt du public ; pour faire naître l’enthousiasme chez le spectateur, il recourt à la 
source inépuisable de l’art rhétorique. Dans sa Phèdre, la dernière tragédie profane, Racine porte 
de sa part un vif intérêt au sujet mythique déjà traité par Euripide et Sénèque. Dans le cadre d’une 
malédiction héréditaire qui pèse sur Phèdre, il essaie de montrer les ravages de la passion, ceux de 
l’amour et et de ses dérivés, sur l’âme humaine. En gardant sa principale règle qui est de plaire et 
de toucher, en obéissant aux exigences de la vraisemblance et de la bienséance, Racine réussit à 
concentrer l’attention du lecteur-spectateur sur l’analyse des passions, la technique dramatique et la 
poésie du langage qui font de lui le maître incontestable de la tragédie française.
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HIPPOLYTOS-PHAEDRA-PHEDRE
THE TRANSFORMATION OF MYTHOLOGICAL SUBJECT INTO TRAGEDY

BY EURIPIDES, SENECA AND RACINE
Euripides, considered “the most tragic of poets” by Aristotle, wrote his play entitled Hippolytus in 
order to participate in the Dionysia, the famous Athenian theatrical festival. In this work, because 
of his conservative male audience, although all interest seems to be concentrated on Hippolyte, it 
is Phaedrus who is the main character. Aphrodite, furious by the haughty contempt of the young 
prince, curses him by announcing his intention to avenge himself. As a result of this mortal decision, 
falling in love with her son-in-law, Phaedra becomes the innocent victim of this vengeance. What 
is important in the art of Euripides is to keep its simplicity by giving value to the existence of 
the Chorus which helps us to specify everything that takes place on stage. Seneca, the Roman 
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dramatist, a prominent representative of Stoic morality, takes up the Greek myth of Phaedrus. 
Writing unplayable tragedies because of the difficulties of staging, he prefers to reflect frightening 
examples in order to arouse interest. And to provoke enthusiasm, he resorts to the inexhaustible 
source of rhetorical art. In his Phaedrus, the last profane tragedy, Racine remains under the influence 
of the mythical subject already treated by Euripides and Seneca. As part of a hereditary curse 
that weighs on Phaedrus, he tries to show the ravaging effects of love and jealousy on the human 
soul. By retaining his principal rule, which is to please and touch, by obeying the requirements of 
verisimilitude and propriety, he succeeds in concentrating the attention of the reader-spectator on 
the detailed analysis of the passions, the perfect dramatic technique and the perfection of the poetic 
structure. This work, based on the very myth of Phaedrus, aims to mark the differences between 
the simplicity of Euripides, the glorious and artistic writing style of Seneca and the technical and 
dramaturgical superiority of Racine ,.
Keywords: myth, forbidden love, jealousy, devastating passion, fatality, will, man’s weakness, 
vengeance, Chorus

Kadının üvey oğluna âşık olması, gündelik yaşamın sıradan gerçeklerinden biridir. 
İnsan denilen canlının yaratılışında var olan, sonu erdemsizliğe çıkan bu tutkuyu klâ-
sik trajedi şairinin gözünde önemli kılan, soylu sınıfı oluşturan, halk tarafından seçkin 
olduğuna inanılan bireyler arasında ortaya çıkması, sarayı kendine mekân seçmesidir. 
Bu yasak ilişkide rol alanlar kraliçe, prens konumundaysalar, konu, egzotik meyvenin o 
çekici özelliğine çok doğal şekilde sahip oluverir. Artık, yazarın çalışma masasında irde-
lenmesi gereken başlıca tema değerini taşır. Uygarlık okyanusunun o kendine özgü akışı 
içinde çeşitli zaman dilimlerinde, farklı ulusların edebi yaratımı doruk noktasına çıkar-
mayı başarmış sanatçıları tarafından ele alınmayı hak eder. Aynı konuyu çok sayıda yazar 
işlese de, bu kişiler, ülkelerinin gerçek aydınlarınca çalıntı yapmakla (intihalci olmakla) 
suçlanmazlar. Eleştiride bulunabilme yetisini kazanmış bu varlıklar, öne çıkarılması ge-
rekenin konu değil üslup, işleme tarzı olduğunu çok iyi bilirler. Hatta Jean Giraudoux, 
1929’da kaleme aldığı üç perdelik komedisine Amphitryon 38 başlığını koyacak kadar 
ileri gider. Başka deyişle, adı geçen yunan kahramanını Sophocles’den bu yana otuz se-
kizinci kere ele alanın kendisi olduğunu içtenlikle belirtme gereğini duyar. Makalenin 
dar sınırları içinde değineceğimiz, soyluların dünyasında geçen bu yasak aşk teması da 
birçok sanatçı tarafından ele alınmıştır. Ama gün ışığına çıkan yapıtların içinde, edebiyat 
tarihçilerince de gönderme yapılan üçü ayrı önem taşır. Aiskhylos, Sophocles’ten sonra 
Atina’nın yetiştirdiği üçüncü büyük trajedi şairi olan Euripides’in M.Ö. 428’de sahneye 
koyduğu Hippolytos; Romalı devlet adamı, düşünür, oyun yazarı Seneca’nın yaklaşık 
M.S. 50’li yıllarda yazdığı Phaedra; XVII. Yüzyıl Fransız Klasisizm akımının öncü yazın 
adamlarından biri olan Racine’in 1677’de önce Phèdre et Hippolyte başlığıyla, 1687’deki 
ikinci basımda ise Phèdre adıyla yayınladığı oyun, bizim de sırasıyla inceleyeceğimiz bu 
üç yapıt arasında yer alırlar. Oyunları, yazarları belirledikten sonra, artık, büyüteç altına 
alacağımız konuya dönebilir, üsluplar arasındaki benzerliğe ya da farklılığa daha güçlü 
ışık tutabiliriz.

Euripides’in Atina’da gerçekleşen Dionysos şenliklerini göz önünde bulundurarak 
yazdığı, başarılı sayıldığı için birincilik ödülünü almaya hak kazandığı Hippolytos oyunu, 
Aristo’nun Şiir Sanatı Üzerine (Poietika) kitabında genel çerçevesini çizdiği gibi1, pro-
logos denilen giriş bölümüyle başlar, koro şarkıları arasında yer alan yanöyküyle devam 
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eder, eksodosla yani sonuca götüren bölümle biter. Perde, sahne kavramlarının olmadığı 
oyunda, bütün akışı düzenli şekilde sağlayan, seyirciye ara bilgiler vererek ilgisini sürekli 
sahne üstünde tutan korodur. Oyuncular, iambos olarak tanımlanan kısa-uzun hecelerden 
oluşmuş, tamamen vurgusal söyleyişi zorunlu kılan dizelerle duygu yoğunluğunu artır-
maya ya da azaltmaya çalışırlar. Euripides’in oyununda olayın geçtiği mekân Theseus’un 
sarayıdır. Kapıların her iki yanında Artemis, Afrodit heykellerinin bulunduğu sütunlar 
vardır. Yazar, ilk sözü tanrıça Afrodit’e vererek oyununu başlatır. Aşk tanrıçası, yeryü-
zünde-gökyüzünde sürüp giden ününden söz ederek, kendini, gücüne saygı duyulan yüce 
varlık olarak yansıtır. Ardından hemen, Theseus’un Amazon Antiope’den olan oğlu Hip-
polytos’u eleştirmeye girişir. Bu kişinin, tanrısal güçlerin en kötüsü şeklinde hakkında 
söylenti yaydığını, Apollon’un kız kardeşi bakire Artemis’e ise taptığını anımsatır. Şah-
sına yapılan hakaretin öcünü almaktır en büyük dileği. Üvey annesi soylu Phaidra’nın ilk 
karşılaşmada ona âşık olmasını, aşk ateşiyle kavrulmasını sağladığını belirterek eyleme 
geçtiğini açıklar. Phaidra gittikçe şiddetlenen tutkusunu gizlemek istese de, Theseus, so-
nunda işin aslını öğrenecek, oğlunu lanetleyerek öldürtmek isteyecektir. Bu isteğini de, 
denizler tanrısı Poseidon yerine getirecektir. Phaidra da, onurunu korumaya çalışacak 
ama kaçınılmaz biçimde yaşama veda edecektir. Euripides, daha oyunun başında, Afro-
dit’in ağzından bütün olacakları haber verir. İlerde, olay örgüsünde değişiklik yaparak 
seyirciyi-okuyucuyu şaşırtmayı amaçlamaz. Şahısların yazgısı, soylu da olsalar, Afro-
dit’in mutlak iradesine bağlıdır. Oyunun sonunu başından bildiğine göre, seyirciye düşen, 
sözlerle hareketin birlikteliğinden doğan uyumu izlemek, tutkunun insanın iç dünyasında, 
bedeninde yaptığı derin etkiyi gözlemlemek, vurgulu söylenmiş sözcüklerin baskın ağır-
lığı altında katharsis denilen duygu arınmasını  zevk alarak gerçekleştirmektir.

Euripides’in Afrodit’i, antik yunan mitolojisinin bu en gözde tanrıçası bile sıradan in-
sana özgü zayıflıklar göstermekten geri kalmaz; kıskanır, öfkeye kapılır, öç almaya kalkar. 
Yazar, onu bu özellikleriyle belleğimize yerleştirdikten sonra Hippolytos’u karşımıza çı-
karır. Onu, av dönüşü kırlardan topladığı en güzel çiçekleri Artemis’e sunarken gösterir. 
Hizmetinde olan yaşlı biri, Afrodit’e aynı saygıyı  beslemediğinden, onu kibirli bulur, ba-
şına buyruk davrandığı için uyarır. İşini gece yapan tanrılardan hoşlanmadığını söyleyen 
Hippolytos’a, tanrının hakkını ayrım yapmaksızın tanrıya vermenin zorunluluğuna işaret 
eder. Afrodit’in heykelinin önünde, tanrıçanın efendisinden daha bilge olduğuna inanarak 
dua eder. Hemen araya giren koro, yüzüne keder bulutlarının gölgesi inen Phaidra’yı hasta 
yatağında betimleyerek, onu yaşlı dadısıyla baş başa bırakır. Hasta olmanın, ona bakmak-
tan daha iyi olduğunu vurgulayan dadı için insanın varlık süreci  hep işkenceyle doludur, 
yeryüzü yaşamında sıkıntıdan kurtulmak mümkün değildir, üzüntü insana özgüdür. Utanç-
tan yüzünün kızardığını söyleyen Phaidra ise, her türlü acıyı sonlandıracak ölümün arayışı 
içindedir. Onun önemli bir sır sakladığını sezen yaşlı kadın, ölümün çare olmadığına vurgu 
yaparak, ölüm olayının geride kalan çocuklara felaket getireceği, Amazonlar kraliçesinin 
oğlu Hippolytos’un yönetimi ele aldığında onların kendi ülkelerinde yabancı gibi yaşa-
maya mahkûm kalacakları gerçeği üzerinde ısrarla durur. Sevdiği adamın adını dadısının 
ağzından işiten Phaidra’nın verdiği olağanüstü tepki, o ana kadar gizlenen sırrın açığa çık-
masına neden olur. Ellerinin temiz, kalbinin lekeli oluşuna dikkat çeken, gizleyerek zayıf-
lığını erdeme dönüştürdüğünü sanan genç kadın, sonunda, dadısının merakla bekleyişi kar-
şısında, ailede aşk çılgınlığına tutulmuş üçüncü talihsizin kendisi olduğunu söyleyiverir. 
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Euripides, Phaidra’nın kendini aile içinde felakete uğramış üçüncü kişi olarak gör-
mesinin nedenleri üzerinde durmaz. Ayrıntıları geçerek, geçmişteki olaya sadece gönder-
mede bulunur. Yunan mitolojisinde yer alan söz konusu kişileri daha ayrıntılı incelersek, 
Phaidra’nın sözünü ettiği yıkımın kaynağını anlamış oluruz. Ailedeki birinci talihsiz, 
Phaidra’ nın annesi Pasiphae’dir. Güneşle simgeleşmiş atası titan Helios’un, aşk tanrıçası 
Afrodit’in savaş tanrısı Ares’le olan duygusal ilişkisini tanrılar huzurunda açığa vurup, 
onları gülünç duruma düşürmesiyle felaketler zinciri oluşur. Afrodit, Helios’un soyundan 
gelecek kadınları lanetler. Bu kutsal lanetin ağırlığı altında Pasiphae, boğaya duyduğu 
doğaüstü ilgi, onunla girdiği cinsel ilişki sonucunda boğa başlı, insan bedenli minotauros 
adlı yaratığı dünyaya getirmek zorunda kalır. İnsan bedeniyle beslenen bu yaratığı, Girit 
halkının başına belâ eder. Ailedeki ikinci talihsiz ise, Pasiphae’nin kızı, Phaidra’nın kız 
kardeşi Ariadne’dir. Yaratığa kurban edilmek için seçilen Atinalı Theseus’un Girit’e gelip, 
bu varlığı öldürmeye karar vermesiyle olay örgüsü gelişir. Ariadne, ülkesine gelen gence 
âşık olur; ondan evlilik sözü alarak, Minotauros’un yaşadığı labirentte yolunu bulmasına, 
yaratığı öldürmesine yardım eder. Sonunda, Ariadne’yle birlikte Atina’ya gitmek üzere 
Girit’ten ayrılan Theseus, uğradıkları Naxos adasında, evlilik sözünden cayarak onu terk 
eder. Şarap tanrısı Dionysos sayesinde ölünceye kadar yalnız yaşamaktan kurtulur.

Afrodit’in gazabına uğramış üçüncü kişi olan Phaidra, Peloponez yarımadasının 
ucunda yer alan Troizen kentinin kadınlarına seslenerek, yaşamı zehir edeni açıklar: 

İnsanın günaha sürüklenmesinin nedeni, insan aklı değil./Çünkü doğru bakış ve 
kavrayış çok kimsede mevcut,/Ne var ki uygulamıyor kimse. Ya uyuşukluktan,/Ya 
da insanlar, yapmaları gerekene değil de/Hoşlandıklarına yöneliyor. Ayrıca yaşam 
bunun için öyle/Çok deneyim harcıyor ki! Toplum kendi gevezeliği adına/Bizi kul-
lanıyor.2 

Euripides’in Phaidra’nın başına gelene Afrodit neden olduğu halde bu gerçeği ke-
nara itip, günahın kaynağını zevke, toplumsal yaşama yöneltmesi oldukça ilginçtir. Pha-
idra’nın deyişiyle, aklın gücüne rağmen iradenin zayıflığı bireyi yanlış yapmaya itmek-
tedir. O, Vicdan temizliğinin ağır bastığı geçmiş yaşamı özler. Oysa şimdi her günah-
kâr, önüne zamanın tutacağı aynayla yüzleşmeyi beklemektedir. Yasak aşk acısı içinde 
kıvranan efendisini ölüme giden yoldan çevirebilmek amacıyla harekete geçen dadısı, 
çareyi, Hippolytos’u durumdan haberdar etmekte bulur. Üvey annesinin eğilimini tep-
kiyle karşılayan genç adam, öfkeyle Zeus’a seslenme gereğini duyar. Ona, kışkırtıcı belâ 
olarak gördüğü kadın cinsini dünyaya niçin gönderdiğini sorar. İnsan soyunun sürek-
liliğinin kadın tarafından sağlanmasını uygun bulmadığını haykırır, onu yük saydığını  
şu sözcüklerle dile getirir:“Kadının bir yük olduğunun kanıtı:Baba/Kendi eliyle besleyip 
büyüttüğü kızını/Bir de üstüne drahoma ekleyerek,/Sırf o yük sırtından kalksın diye,/Verir 
birine kurtulur.”3 Ona göre, Afrodit’e bağlı ileri zekâlı kadınlar çekilmez varlıklardır; en 
iyisi, ne iyiye, ne de kötüye karışamayan kıt akıllı olanı, evde sadece hizmet edenidir. 
Öfkesi daha da artar, böylesine aşağılık haberi duymalarından dolayı kulaklarını suyla te-
mizlemek ister. Artık yapması gereken, kadınların yaşadığı binadan uzak durmak, babası 
Theseus’un yolculuktan dönmesini beklemektir. Dadısının plânı başarısızlığa uğrayınca, 
Phaidra, yeniden kader gerçeğini benimsemek zorunda kalır, onu yıkıma uğratanın Afro-
dit olduğunu anımsar. Onu acı sona götürecek eylemi seyirciye iletmekse koroya düşer. 
Phaidra’nın gelinliğini beyaz boynuna halka halka sardığını anlatır. Somut gerçeği ise, 
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yaşlı dadı içerden duyurur: Theseus’un eşi kendini asmıştır. Ölü sedyeye yatırılırken, 
hacdan dönen kral sahnede görünür. Yaptığı ilk iş, eşinin cansız bedeni karşısında yazgıya 
seslenmek olur: “Ey kader, nedir benden istediğin?/Gizli bir lanetle mi damgalanmışım?/
(…)Besbelli ecdadımın birinin günahının/ Cezasını ben çekiyorum.”4 Eşinin elinde mek-
tup olduğunu gören kral, alıp okuduğunda, oğlu Hippolytos’un Phaidra’yla ilişki kurarak 
babasının yatağını kirlettiği haberiyle sarsılır. Denizler tanrısı Poseidon’dan onu yok et-
mesini ister. İftiraya kurban gittiğini, suçsuzken şüpheli duruma düşürüldüğünü haykıran 
oğluna söylediği şu sözler, oyundaki gerilimi doruk noktasına çıkarır: 

Bu ahlaksızlık daha ne kadar yükselecek?/Bir hedefi yok mudur bunun? Eğer ku-
şaktan/Kuşağa bu artış yükselerek sürerse,/Her biri bir öncekinin birikimi üstüne 
yüklenirse,/Kısa süre içinde Tanrılar, ek olarak başka/ Dünya yaratmak zorunda 
kalacaklar,/ Çünkü bu kadar kötülüğü bu dünya taşıyamaz olacak5 

Suçsuzluğunu kanıtlayamamanın verdiği hüzünle duvarlardan, taşlardan temiz oldu-
ğunu haykırmalarını ister Hippolytos. Derin düş kırıklığı içinde ülkesinden ayrılır. Sahil-
den giderken aniden yükselen dalgaların üstünde boğaya benzer yaratığı görür. Hayvanın 
korkunç böğürtüsünden ürken atlar, arabayı kayalara sürükleyerek parçalanmasına neden 
olurlar. Ulağın verdiği bu haberden sonra Hippolytos’un ağır yaralar almış bedeni kralın 
huzuruna getirilir. Artemis’in de bulunduğu ortamda, yine onun somut açıklamalarıy-
la genç adamın saflığı kralın önünde kanıtlanır. Onun da ölümüyle, oyunda galip gelen 
Afrodit’in laneti, önlenemeyen yazgıdır.

Yüzyıllar geçer aradan. Euripides’in trajedisi, Romalı Seneca’nın kaleminde yeniden 
hayat bulur. Üvey oğluna beslediği, toplumsal düzenin yasak saydığı aşk denilen karma-
şık duygu yüzünden Phaedra’nın tutkuyla umutsuzluk arasında yaşadığı gelgitler, duy-
duğu utancın kadın doğasında yarattığı gerilimler, bu defa, başka iklimin üstün nitelikli 
yazarı Romalı Seneca’nın canlı üslubuyla yansıtılır.Oyunu Latinceden Türkçeye çeviren 
Çiğdem Dürüşken’in söyleyişiyle 

Konu, işleniş açısından Yunan-Roma edebiyatının muhteşem örgüsünü bütün di-
zelerine yansıtan Phaedra, aynı zamanda Seneca’nın Stoik ahlâk öğretisinin katı, 
disiplinli ruh eğitiminin, aşk söz konusu olduğunda lime lime dağılışını da örnekler. 
Seneca’nın tumturaklı, özgür ve capcanlı üslubunda anıtlaşan Aşk, toplumsal doğ-
ruları, ahlâk ilkelerini, evlilik yasalarını teker teker yıkar.6

 Euripides’in oyununda Theseus’un yokluğu hac yolculuğuyla ilişkilendirilirken, 
burada, dostu Lapith kralı Pirithous’la birlikte Hades’in yeraltında gizlediği Zeus-De-
meter kızı Persephone’yi ya da diğer adıyla Proserpina’yı kaçırmaya gittiklerinden söz 
edilir. Phaedra’nın Hippolytus’a tutulması, işlediği günahın farkında olması, tutkusunu 
gizlemeyi başaramayıp dadısına açması, avutucu sözlerinin boşa gitmesi üzerine yaşlı ka-
dının efendisine işkence çektiren gizli aşk konusunu Hippolytus’la paylaşması temalarına 
bu oyunda da bağlı kalınır

Zamanının çoğunu dağlarda, ormanlarda avcılık yaparak geçiren, Amazon annesinin 
genlerinden aldığı savaşçılık ruhunu durmadan sergileyen, Diana’yı koruyucu tanrıça se-
çerek uygarlığın değil vahşi doğanın parçası olduğuna dikkat çeken, kadınların varlığına, 
aşk duygularına doğal olarak kayıtsız kalan Hippolytus’un bu özellikleri oyunda daha 
ayrıntılı şekilde betimlenir. Seneca’nın beş bölüm, alt sahneler üzerine oturttuğu oyun, 

Frankofoni,  2021 / 2, Sayı 39, 117-126



122

Euripides’inkinde olduğu gibi bütün olacakları önceden haber veren Afrodit’in kıskançlık 
kokan sözleriyle değil, tam tersine Hippolytus’un merkeze yerleştirildiği av sahnesiyle 
başlar. Genç adamın tek düşündüğü, koruyucu tanrıçası Diana’nın yardımıyla avcılığın 
başarılı geçmesidir. Yazar, Phaedra’yı dadısıyla birlikte, hemen arkadan gelen ikinci sah-
nede seyirciyle karşı karşıya bırakır. Phaedra, eşi Theseus’un kendisini sürekli yalnız 
bırakıp uzaklara gitmesinden yakınmaktadır. Ama bütün varlığını etkileyenin aşk oldu-
ğunu, sorular sormasına gerek bırakmadan, dadısına sezdirir. Atası Phoebus yüzünden 
aşk tanrıçasının lanetine uğramış annesine, kız kardeşine gönderme yapar. Dadısına göre, 
annesiyle günah yarışına girmenin anlamı yoktur. Phaedra’nın işlediği suçu daha büyük 
sayar, annesinin tutkusunu kaderin cilvesine, efendisinin günahını ise onun doğasına bağ-
lar. Bu türden günahın niçin fakirhanelere uğramayıp, zevk içinde yaşayan haneleri tercih 
ettiğini sorgulayarak, Phaedra’ya, eşinin krallık asasına saygı göstermesini, saltanat sahi-
bi kadına yaraşır olanı yapmasını öğütler. Seneca’nın Phaedra’sı, Euripides’inki gibi içine 
kapalı değildir; duygularını gizlemeye çalışmaz, edilgenlikten sıyrılır, baskın görüntü ve-
rir. Sevgilisini oturup beklemeyecek, tam tersine, peşine düşüp ona dağlarda, ormanlarda 
rastlamanın olanağını arayacaktır. Aşkının gücü, Hippolytus gibi yabani yaradılışlı birini 
dizginleyecek kadar büyüktür. Ama dadısının yakarışları onun yeniden kendisine gelme-
sini sağlayacaktır. Günahını ölümle yok etmektir artık amacı. Onu ölümden döndürebil-
mek için, yaşlı kadın, Hippolytus’la görüşmeyi aklından geçirir. Euripides’in oyunundaki 
kadar sık karşımıza çıkmayan koronun doğayla aşk arasındaki ilişkiye dair sözleriyle 
bölüm sonlanır. İkinci bölümün ikinci sahnesinde dadıyla Hippolytus birlikte görünürler. 
Yaşlı kadın, ona gerçek doğasını baskı altında tutarak Bacchus’un şölenlerinden kaçıp 
yaşamın keyfini çıkarmadığı için sitemde bulunur. Aşkın ne kadar önemli olduğunun üs-
tünde durur. Seneca’da, dadının aşk ile ilgili sözleri edebi değerde olup daha etkileyicidir. 
Hippolytus’un aşka karşı doğayı öne çıkarıp yüceleştiren sözleri de, zıtlıkların uyumuna 
işaret etmesi açısından ilgi çekicidir. Kadın hakkındaki düşünceleri, karakterini bütün 
açıklığıyla şu dizelerde yansıtır: 

Ama kadın, kötülüklerin önderi, katliamların mimarı,/musallat olur ruhlara, o na-
mussuzların zinaları yüzünden,/ duman duman tütüyor nice kentler, kıyasıya bir 
savaş içinde nice milletler,/nice insanın üstüne serildi, temelinden devrilince kral-
lıklar./Başkasına gerek yok, tek Medea yeter, şu Aegeus’un karısı,/ kanıtlar kadının 
lanet bir soy olduğunu.7 

Seneca’nın kaleme aldığı oyunlarından birinin başlığı da olan Medea karakterinin bu 
dizelerde öne çıkarılıp, kadındaki her türlü olumsuz halin simgeleşmiş biçimi olarak su-
nulması şaşırtıcıdır. Antik dönemde Euripides, Seneca, Ovidius başta olmak üzere birçok 
yazar tarafından ele alınan, Fransız edebiyatında Corneille, Jean Anouilh gibi sanatçıların 
oyun konusu yaptıkları Medea, erkek egemenliğinin baskın olduğu antik yunan toplu-
munda kötülüğün kaynağı, kurnaz, planlar yapan biri olarak gösterilir. Kadının yerini 
bulmaya başladığı Roma toplumunda, Seneca gibi döneminin seçkin zekâsının aynı bakış 
açısını oyununda sergilemesidir bizi şaşırtan. Medea karakterinin mitolojideki yansıma-
sına bakılırsa, özellikle de Altın Post macerasındaki erkekleri alt eden becerikliliği göz 
önünde bulundurulursa, trajedilerdeki yerinin daha farklı olması gerekir. Yason’a duy-
duğu aşk yüzünden bu tehlikeli maceraya atılır, ama ilişkiyi korumaya söz verdiği halde 
aşka ihanet edip Medea’yı yalnızlığa iten yine Yason olur. 
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Seneca’nın bu oyununda, Euripides’inkiyle karşılaştırıldığında göze çarpan önemli 
farklılık, Phaedra’nın, Hippolytus’un, yaşlı dadının birlikte göründükleri ikinci bölümün 
üçüncü sahnesinde karşımıza çıkar. Kendisine anne diye seslenen üvey oğluna Phaedra, 
ülkenin yönetimine sahip çıkmasını, anne dediği kadını da cariyesi yapmasını söyler. 
Genç adam, kadının bu dileğini uğursuz sayar, kabul etmemesi için koruyucu tanrısına 
haykırır. Aklı iktidarı ele geçirme eylemine takılır, üvey annesinin âşık olduğunu halâ 
anlamaz. Phaedra, duygusunu daha somut sözcüklerle dile getirir: “Deli yüreğimi yakıp 
kavuruyor/bir karasevda, duman duman. Kızgın bir ateş/işliyor derinlere, ta iliklerime 
kadar, damarlarıma gizleniyor,/bir anda saran alevler gibi, gemilerin yüksek gövdeleri-
ni.”8 Bu sözler karşısında sonunda gerçeği anlar Hippolytus, sadece üvey annesini değil, 
onu bilmeden baştan çıkardığı için kendini de suçlar. Ölümü hak ettiğini söyleyerek, gök 
kubbenin yere inmesini diler. Seneca’nın Phaedra’sı, sevdiğinin dizlerine kapanıp yalva-
racak kadar alçalmayı yeğler. Yazar, hemen arkadan dadıyı oyuna sokar. Günahı günahla 
örtmeyi düşünen yaşlı kadın, bütün saray halkına seslenerek,  genç adamı üvey annesine 
tecavüz etmeye kalkışmakla suçlar. Ardından, koronun araya girmesiyle bölüm sona erer. 
Theseus, yeraltındaki görevini başarıyla yerine getirip ülkesine döndüğünde, dadının onu 
karşılayıp, Phaedra’nın ölme arzusunu bildirmesiyle sarsılır. Phaedra’yla görüşüp ölme 
isteğinde ısrar etmesinin nedenini sorduğunda, oğlunun üstüne yıkılan o çirkin eylemden 
haberi olur. Euripides’in oyununda intiharı gerçekleştiren Phaedra’nın elinde sakladığı 
mektuptan öğrenilen eylem, burada, kraliçenin kendi ağzından açığa vurulur. Babasının 
bedduası yüzünden parçalanıp ölen, ölüsü saraya getirilen Hippolytus’un cansız bedeni 
karşısında dövünen Phaedra’nın bu davranış şekline Euripides’in oyununda rastlanmaz. 
Bütün bu yıkımın tek sorumlusunun Theseus’un kendisi olduğunu onun yüzüne karşı  
söyleyen Phaedra, ölüm aracı olarak kılıcı seçer. Günahkâr aşkın tek tesellisi, lekelenmiş  
utancın tek onuru saydığı ölüme sonunda kavuşur. Theseus’a ise, oğlunun cansız bedeni-
nin oraya buraya dağılmış uzuvlarını toplamak, eşi Phaedra’nın ölü haline lanet savurmak 
düşer. Seneca’nın oyununda karamsarlık en üst düzeye ulaşır. Oyunun başından sonuna 
kadar bu duygunun yoğunluk kazanıp bütün sahneleri kaplamasında, Seneca’nın stoacı 
felsefi görüşünün olduğu kadar, köle düzenini yücelten toplumsal yapının da hiç kuşku-
suz payı vardır. Lucilius’a Mektuplar’ında yaptığı şu yorum, Seneca’daki insana olan 
güven duygusunun ne denli olumsuzluklar içerdiğine tutarlı örnektir: 

Her gün, insanlardan gelebilecek bir mutsuzluğu bekle. Fırtına çıkmadan önce, 
şimşeklerle uyarıyor. Yapı, yıkılmadan önce sallanıyor. Duman, yangını belirtiyor. 
Ama insandan gelecek tehlikeler beklenmedik anda ortaya çıkıyor. Tehlike ne kadar 
yakınsa, o kadar gizli kalabiliyor. Eğer rastladığın yüzlerin anlamına inanırsan, ya-
nılırsın. Onların yalnız dış yüzleri insandır, tinleri ise hayvana aittir…9   

Racine’i, beş perdelik trajedisi Phèdre’i yazarken etkileri altına alan yazarlar Euripi-
des’le Seneca olur. Oyunda ana tema aynı kalırken, ayrıntılarda farklılıklar görülür. Birinci 
perde, Hippolyte’in, kendisinden haber alınamayan babası Thésée’yi aramaya niyetlenip, 
kararını arkadaşı Théramène’e bildirmesiyle başlar. Daha önceki iki oyunda kadın cinsine 
düşman olarak gösterilen Hippolyte, burada daha ılımlı kişilik sergiler. Aricie adlı saraylı 
kıza âşıktır; prens, bunu itiraf ederken, diğer taraftan Phèdre, üvey oğluna beslediği duygu-
ları dadısı Oenone’a açmaktadır. Özellikle, birinci perdenin üçüncü sahnesinde Phèdre’in 
Hippolyte’e olan tutkusunun şiddeti iyice açığa çıkar. Şair, bu tutkunun gelişim evrelerini 
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yansıtmaya gerek bile duymaz. Daha oyunun başında, Phèdre’in bu duygu yoğunluğunu 
yaşaması şaşırtıcıdır. Başına geleni Afrodit’ten bilip yazgıya bağlayan kraliçe, soyuna olan 
öfkesini yatıştırmak için aşk tanrıçası onuruna tapınak yaptırtır. Ama yine de duyguları-
nı dizginlemeyi başaramaz. Taptığı varlığın Afrodit değil, üvey oğlu olduğunu şu sözlerle 
dile getirir: “Ağzımla tanrıçanın adını çağırırken/Taptığım Hippolyte’ti; adaklarımla tüten/
Mihrapları içinde onu gördükçe her an/Her şeyi ona sundum, adını anamadan!/Ben ondan 
kaçıyordum, kaderin cilvesi bu!/ Gözlerim buluyordu babasında oğlunu.”10 

İşlediği suçun geleneklere aykırılığını iyi bilen, sorumluluklarının bilincinde olan 
Phèdre, yaşamak istemez artık. Bütün bu duygusal kargaşa Thésée’nin saraya ulaşan 
ölüm haberiyle başka boyut  kazanır. Birinci perdeyi, diğer iki oyundan farklı kılan, Oe-
none’nun dadı kimliğinin sıradanlığından sıyrılıp, psikanalistin işlevini başarıyla yüklen-
mesidir. Phèdre, ruhsal sıkıntısını ona anlatmayı sürdürdükçe içi rahatlayacak, aydınlığa 
kavuşacak, şahsını daha iyi tanıma olanağını bulacaktır. İkinci perdede, Hippolyte’i, ken-
disinden hiç umulmayacak eylemde bulunurken görürüz. Aricie’ye olan aşkını, ziyaretine 
gidişinde somut şekilde ortaya koyar. Beşinci sahnede ise, adına aşk denilen tutkuyu üvey 
oğlunun yüzüne karşı haykırma cesaretini gösteren Phèdre olur. Genç adamın onurlu tep-
kisi üzerine onun kılıcını kapıp kendini öldürmeye kalkışır. Onu bu ölümcül girişimini 
engelleyerek yaşamasını sağlayan psikanalisti, dadısı Oenone’dur. Phèdre’i, sahip olduğu 
bütün sıfatları lekeleyecek davranışa iten nedenin, eşinin ölüm haberinde yattığını unut-
mamak gerekir. Bu ileti gelmemiş olsaydı, genç kadın, duygusunu sadece dadısına du-
yurmakla yetinecek, üvey oğlunun karşısına çıkmaktan kaçınacaktı. Üçüncü perdenin ilk 
sahnesinde, Hippolyte’i baştan çıkarmak için daha da ileriye gider; dadısı aracılığıyla ona 
yönetimin başına geçmesini önerir. Tam o sırada Thésée’nin saraya dönmesi, olayların 
akışını  birden değiştirir. Umutsuzluğa kapılan Phèdre’i yeniden ortaya çıkan yaşamına 
son verme düşüncesinden yine dadısı caydırır. Suçsuz Hippolyte’in ününe gölge düşürüp 
babasının gözünde lekelemeyi önerir. Onuru bu şekilde kaybetmektense, erdemi kurban 
etmek daha iyidir. Eşini karşılayan Phèdre, onu kuşkuda bırakacak birkaç sözle huzurun-
dan çekilmeyi yeğler. Soğuk ilişkinin nedenini Hippolyte’ten öğrenmeye çalışan Thésée, 
onun da gerekli açıklamayı yapmayıp sessiz kalması, yanıtın üvey annesinde saklı oldu-
ğuna işaret etmesi üzerine kaygılar içinde sahneyi sonlandırır. Racine’in oyununda öne 
çıkan bilinçaltının gün ışığına çıkarılması, ruhsal durumun incelenmesi, kadına büyük yer 
verilmesi konusunda Özdemir Nutku, şu çarpıcı yorumu yapar: 

Racine’in oyunlarıyla oyun kişilerinin iç çatışması, bu kişilerin duyguları, düşün-
celeri ve ruhsal eğilimleri başarılı bir biçimde ortaya çıktı. O, bilinçaltını araştır-
maya başladı ve bu çalışmalarıyla sonraki ‘psikolojik’ dramın temelini attı. Corne-
ille, erkek kahramanlar üzerinde durmuştu; Racine, daha karmaşık bulduğu kadın 
ruhunu araştırabilmek için kadın kahramanlara yöneldi. Ama onun kadın kahra-
manları, yine çağına uygun, ince, duygulu ve zarif kişilerdi.11 

Oyunun dördüncü perdesi, dadı Oenone’un Thésée’nin gözünde Hippolyte’i  yok 
saydırtacak karalayıcı sözleriyle başlar. Kralın deniz tanrısından oğlunu cezalandırma-
sı teması bu oyunda da aynı şekilde işlenir. Diğer iki oyundan farklılığı, Hippolyte’in 
babasının huzurunda Phèdre’i suçlamadan kendini savunma büyüklüğünü göstermesi, 
sevdiği kişinin Aricie olduğunu söylemesidir. O sırada, üvey oğlunun affedilmesi için 
krala ricaya gelen Phèdre’in, prensin Aricie’ye olan aşkını öğrenmesi üzerine kıskançlık 
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duygusuna kapılarak iyi eyleminden vazgeçmesidir. Böylece, Racine, sadece yasak aşkı 
değil, kıskançlık tutkusunu da oyunda inceleme konusu yapar. Altıncı sahnede, yazgının 
etkisiyle işlediği suçun büyüklüğü karşısında ezilen, vicdan azabı yaşayan Phèdre, iyi 
niyetli de olsa, geleneklere tamamen ters davranış biçimini benimsemesine katkıda bulu-
nan dadısını lanetleyerek yanından kovar. Bu olumsuz, aykırı eylem, perdenin de sonunu 
getirir. Oyunun beşinci ve son perdesinde Aricie’nin ağırlığı daha fazla duyumsanır. Hip-
polyte, gerçeği niçin saklayıp babasına açıklamadığını ona anlatır. Kızdan, eşi olmasını 
ister. Ardından, olay akışı birden hızlanır. Dadı Oenone, denizde boğularak yaşamına son 
verir. Hippolyte’in ölüm haberi Théramène tarafından duyurulur. Daha önce zehir içmiş 
Phèdre’in suçunu eşine itiraf edip ölmesiyle oyun sona erer. 

İlerde genç araştırmacılara tez yaptırtacak kadar kapsamlı olan, burada makalenin 
dar sınırları içinde ele aldığımız bu konuyu, ulaştığımız şu somut sonuçla sonlandırabi-
liriz. Aristoteles’in “şairlerin en trajik olanı” şeklinde öne çıkardığı, ülkesinin törelerini 
eleştiri süzgecinden geçirmeyi başlıca uğraş haline getiren, incelediğimiz diğer iki şair 
gibi devlet hizmetinde bulunmadığından sanatsal yaratımda daha özgür hareket edebilen 
Euripides, Hippolytos adını verdiği oyununda, eski yunan toplumunda hak ettiği değere 
kavuşamayan, yok sayılan kadını Phaidra’nın şahsında sahneye taşır. Her ne kadar oyu-
nunun başlığına yansımasa da, büyüteç altına aldığı Phaidra’dır. Sahne sanatına bugünkü 
anlamda “prolog-epilog” ayrımını getiren yazarın oyununda en önemli unsur koronun 
varlığıdır. Onun işlevi sayesinde bölümlere, sahnelere kolayca geçilir. Olay örgüsünün tu-
tarlı biçimde düzenli akışını sağlar. Konuyu işlerken mitolojideki kaynağa bağlı kalmayı 
yeğleyen yazar, sadece ana tema üstünde durur; ayrıntılarda kaybolmayı istemez. Oyun 
kişilerine yüklediği işlevde denge kavramının ağırlığına rastlanmaz. Oyun başından so-
nuna kadar irdelendiğinde, oyuncuların üstlendiği rollerin sahnede sergilenme süresinin 
aynı olmadığı göze çarpar. Antik Yunanistan’da tiyatronun en önemli görsel eğlence sa-
yıldığı dönemde Euripides’in edebi değeri, adına aşk denilen, yazgının da etkisiyle kişiyi 
yıkıma, büyük felaketlere götüren, sonu gelmez derin acılara sürükleyen tutkuyu, hiç 
ayrıntılarda boğulmadan, seyirciyi bütün oyun boyunca uyanık tutarak, çok yalın şekilde 
anlatabilme becerisinden gelir. 

Seneca’nın oyununda koronun işlevi oldukça azalır. Bölümleri belirlemeye yarasa 
da, oyun kişilerinden biri konumuna düşer. Yunan toplumunun tersine tiyatroya değil, 
gladyatör gösterilerini izlemeye alışmış Roma seyircisinin ilgisini çekebilmek için onu 
coşturmak gerekir. Yerinde oturup edilgen biçimde sahnede olanları seyretmeye koşul-
lanmış insanlar değildir Romalılar. Bu gerçeğin farkında olan Seneca, kaleme aldığı 
oyunun sahneye konulmasından çok okunulmasından yanadır. Yapıtında, Euripides’ten 
daha karamsar hava yaratan Seneca, gerçekçilik konusunda onun kadar özen göstermez. 
Etkileyebilmek için oyun kişisine uzun konuşmalar yaptırtır. Duygularda abartıya gitti-
ğinden, inandırıcı olmaktan uzaklaşır. Euripides’le karşılaştırıldığında onu belirgin kılan 
en önemli özelliği, retorikte yani sanatsal söyleyiş tarzında vardığı aşamadır. 

Racine’in önemli yapıtlarından  biri sayılan, 1680-1967 yılları arasında 1350 kere12 
Comédie-Française’de sahnelenen Phèdre’de koronun varlığına tamamen son verilir. Per-
deler, sahneler arasındaki geçişlerde tutarlılık görülür. Ana tema ayrıntılı şekilde ince-
lenirken, gerçeğe benzerlik ilkesi göz önünde tutulur. Sainte-Beuve’ün “ilhamını idare 
eden”13 yazarlar arasında gördüğü Racine’i diğer iki yazardan ayıran tarafı, ruhbilimci 
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yaklaşımla aşk, kıskançlık gibi insana özgü tutkuları derinlemesine incelerken, şiir sa-
natında ulaştığı yetkinliktir. A. Şinasi Hisar, ondaki bu özelliğe şu sözcüklerle gönderme 
yapar: “Racine der demez, bu şairin selis bir ahenge âlem olmuş olan mısrası hatıra 
gelir. Onun bütün şairler arasında en çok sevdiklerimizden biri oluşundaki sır ve hikmet 
bundadır. Eseri, trajedi ve psikoloji olarak mükemmel olan eseri, nazmının şiiri itibarıyla 
da bir şaheserdir.”14 

Üç büyük yazar arasındaki farkı birkaç sözcüğe indirgersek, Euripides’in sadeliği, 
Seneca’nın sanatsal kaygılarla taçlandırdığı görkemli söyleyiş tarzı, Racine’in kaynağını 
farklı uygarlıklarda yetişmiş bu iki ustadan alsa da tiyatro tekniğinde onları aşıp, ulusal 
kalabilme becerisini gösterebilmesi, biz okurları-seyircileri hep etkileyecektir.
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