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Othello Üzerine

Yazılış, oynanış ve basım tarihleri: Othello’nun 1604 yılı başın-
da yazıldığı ve sahnelendiği tahmin ediliyor. 1 Kasım 1604 tarihinde 
Shakespeare’in kumpanyası tarafından sarayda sahnelenmiş.

Tek oyun olarak ilk basımı (“First Quarto”), Shakespeare’in 
ölümünde sonra, 1622 yılında yapılmış. Bu basımın başlığında, 
Othello’nun birçok defa Globe ve Blackfriars tiyatrolarında “Majeste 
Kral’ın Oyuncuları” tarafından oynandığı belirtiliyor.

Muhtemelen Shakespeare’in el yazmasından sahneye uyarlanan 
metni içeren İlk Quarto’dan biraz daha geniş bir metin 1623 yılın-
da Shakespeare’in oyunlarının ilk toplu basımı olan “First Folio”da 
yer almış.

Kaynaklar: Shakespeare Othello’nun konusunu esas olarak İtalyan 
oyun ve hikâye yazarı Cinthio (1504-1573)’nun Hecatommithi (“Yüz 
Hikâye”) adlı kısa hikâye (“novella”) derlemesinden almış. Oyunun 
İtalyanca kaynağında salt entrika ve gaddarca cinayet öğeleri ön pla-
na çıkıyor. Hikâyede, kötü ruhlu komutan Alfiero (Othello’da Iago) 
Disdemona (Desdemona)’ya kur yapar. Karşılık göremeyince inti-
kam amacıyla onu kocasının yakın arkadaşıyla (Othello’da Cassio) zi-
na yapmış olmakla suçlar. Cinthio’nun hikâyesindeki kötü ruhlu ka-
rakterin amacı açık. Oysa Othello’da Iago’nun amacı karmaşık ve sı-
ra dışı. 

Yine, Cinthio’nun hikâyesinde şiddet ve dehşet öğeleri ağırlıklı. 
Kötü ruhlu komutan Alfiero ile Christophoro Moro (Shakespeare’in 
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oyununda Mağripli (“Moor”) Othello), Disdemona’yı içi kum dol-
durulmuş bir çorapla döverek öldürdükten sonra, cinayete kaza süsü 
vermek için, cinayeti işledikleri odanın tavanını cesedin üstüne yı-
karlar. Hikâyenin sonunda Disdemona’nın akrabaları Christophoro 
Moro’yu öldürerek kızlarının intikamını alır. Kötü ruhlu Alfiero da 
işkence altında suçunu itiraf eder.

Shakespeare ayrıca, Othello’nun, Desdemona’yı büyü yoluy-
la kandırdığı suçlamasına karşı yaptığı savunmaya kaynak olarak 
Pliny’nin, Philemon Holland tarafından Natural History (“Doğa 
Tarihi”) adıyla çevrilen eserinden ve bazı ayrıntılar için de Venedik 
Devleti ve Hükümeti adlı, İtalyanca’dan İngilizce’ye çevrilen bir ki-
taptan yararlanmış.

Oyunun özeti: Birinci perdede, Venedik devletinin hizmetinde 
Mağripli bir komutan olan Othello, kendisine yaver olarak bayraktarı 
Iago’nun yerine Michael Cassio’yu seçer. Bu mevkiin kendi hakkı ol-
duğunu düşünen Iago, Othello’nun seçimine son derece içerleyerek 
intikam almaya azmeder. Othello’nun gizlice Senatör Brabantio’nun 
kızı Desdemona’yla evlendiğini öğrenince, Desdemona’ya göz koyup 
ondan yüz bulamayan Roderigo ile birlikte Brabantio’yu gece yarısı 
uyandırarak ona imalı bir dille evlilik haberini verir.

Bu haber üzerine öfkeden çılgına dönen Brabantio Othello’yu 
bulur ve onu Desdemona’ya büyü yapmış olmakla suçlar. O sırada 
Othello ivedilikle Senato’ya çağrılır. Senato’da, Venedik Dükü ile se-
natörler, Kıbrıs’a bir Türk donanmasının yaklaştığı haberiyle telaşa 
kapılmışlardır. Brabantio Dük’ün ve senatörlerin önünde Othello’nun 
Desdemona’ya büyü yaptığı suçlamasını tekrarlar. Othello suçlamayı 
reddeder ve Desdemona’yla aralarındaki aşkın büyüyle ilgisi olmadı-
ğını belirtir. Senato’ya çağrılan Desdemona da Othello’yu doğrular.

Yaklaşan Türk donanmasına karşı Kıbrıs’ı savunmak üzere 
Othello adaya vali tayin edilir. Desdemona’nın da Othello’ya katıl-
ma isteği uygun görülür.

Bu arada Iago Roderigo’yu kışkırtmakta ve yeterince cömert dav-
ranırsa Desdemona’ya sahip olabileceğini tekrarlamaktadır.
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Othello’nun kendisi yerine Cassio’yu seçmesini hâlâ içine sindi-
remeyen Iago, karısı Emilia’nın Othello’yla yattığına ilişkin söylen-
tiler olduğunu da bahane ederek intikam planını uygulamaya koyar. 
Bu amaçla, Desdemona ile Cassio’nun “fazla samimi” olduğunu ima 
ederek Othello’nun kafasını karıştırmaya karar verir.

İkinci perdede, Othello’nun selefi olan Kıbrıs valisi Montano’ya 
Türk donanmasının şiddetli bir fırtınada yok olduğu ve tehlikenin 
geçtiği haberi gelir. Fırtına Venedik gemilerini de dağıttığından, Iago, 
Roderigo, Emilia, Desdemona ve Cassio Othello’dan önce adaya va-
rırlar. Cassio ile Desdemona arasındaki samimi konuşma ve şaka-
laşmayı gözlemleyen Iago bu durumu, Roderigo’nun da yardımıyla 
Cassio’yu gözden düşürmek ve Othello’yu kışkırtmak için kullanma-
ya karar verir.

Othello hem Kıbrıs’ın Türk saldırısından kurtuluşunu hem de 
kendi evliliğini kutlamak için adada bir eğlence düzenlenmesini em-
reder. Cassio içkiye tahammülü olmadığını bildiği için eğlence sıra-
sında içki içmek istemese de Iago’nun ısrarlarına dayanamaz ve sar-
hoş olur. Bunun üzerine Iago sinsice bir planla Cassio’yu Roderigo ve 
Montano’yla kavgaya tutuşturur. 

Othello durumu haber alıp kavgayı Cassio’nun başlattığını öğre-
nince onu yaverlikten azleder ve yerine Iago’yu atar. 

Üçüncü perdede, Iago’nun önerisiyle, Cassio, Desdemona’dan 
Othello’yla yeniden arasını bulması için yardım ister. Desdemona da 
Cassio’yu affetmesi için Othello’ya baskı yapar. Bu arada Iago, planı 
doğrultusunda Othello’ya Desdemona ile Cassio arasında cinsel ya-
kınlık olduğunu ima etmeyi sürdürür ve bir dost tavsiyesi veriyormuş 
gibi, Othello’ya ısrarla kıskançlıktan kaçınmasını öğütler.

Othello önce, sadece şüphe üzerine hareket etmeyeceğini söyle-
yerek densizliği yüzünden Iago’yu terslese de zamanla içine kurt dü-
şer. Bunu fark eden Iago, Othello ile Desdemona arasındaki yaş, ırk 
ve toplumsal statü farkıyla birlikte, vaktiyle babası Brabantio’yu al-
datan Desdemona’nın onu da aldatabileceği ihtimalini de vurgulaya-
rak iftirasını derinleştirir.
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Öte yandan Desdemona, Iago’nun karısı Emilia ile konuşurken, 
Othello’nun hediyesi olan mendilini farkında olmadan yere düşürür. 
Hemen sonra Emilia mendili alır ve uzun süredir onu çalmasını iste-
yen Iago’ya verir.

Iago’nun imalarıyla iç huzurunu kaybeden Othello Iago’ya çıkışa-
rak Cassio ile Desdemona arasında ilişki olduğuna dair kanıt göster-
mesini ister. Iago cevap olarak, Cassio’nun uykusunda Desdemona’yı 
sayıkladığını ve Desdemona’nın mendiliyle sakalını sildiğini söyler.

Othello Desdemona’yı sorguya çekerek hediyesi olan mendili 
göstermesini ister. Bu konuyu hafife alan Desdemona mendilin ken-
disinde olmadığını belirtir ve bir yandan da Cassio’yu affetmesi için 
Othello’yu sıkıştırmayı sürdürür. Cassio ise, odasında bulduğu men-
dili hafifmeşrep metresi Bianca’ya verir.

Dördüncü perdede, Othello, Desdemona ile Cassio arasında bir 
ilişki olduğuna giderek daha fazla inanmakta ve öylesine azap çek-
mektedir ki, bir ara epilepsi nöbeti geçirerek trans haline girer ve 
Iago’nun önünde yere yığılır. 

Iago, Cassio ile Desdemona arasındaki ilişkiye kanıt olarak bir 
mizansen hazırlar. Kendisi Cassio ile konuşurken, Othello’ya onla-
rı uzaktan izlemesini söyler. Onları gören ancak konuşmalarını du-
yamayan Othello Desdemona’dan söz ettiklerini sanır. Aslında bu 
konuşmada Iago ile Cassio, Cassio’nun metresi Bianca’dan söz et-
mekte ve gülüşerek açık saçık şakalar yapmaktadırlar. Bianca da, 
Cassio’dan aldığı mendili iade etmek için oraya gelir.

Iago’nun önceki telkinlerinin sonucu olarak bu konuşmaları yan-
lış yorumlayan ve Desdemona’nın mendilini gören Othello dehşete 
düşer ve Desdemona’yı öldürmeye yemin eder. Iago’nun Cassio’yu da 
öldürme önerisini onaylar.

Kıbrıs’a saldırı tehlikesi kalmadığı için Venedik hükümeti 
Othello’yu geri çağırır ve yerine vekil olarak Cassio’yu tayin eder.

Desdemona yine Cassio ile Othello’nun arasını bulma teşebbü-
sünde bulunur. Çileden çıkan Othello Desdemona’yı tokatlar. Sonra 
da onu kendisini aldatmakla ve fahişelikle suçlar. Desdemona’nın 
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kendini savunma çabaları boşa çıkar. Emilia’nın da onu destekleye-
rek iffetli bir kadın olduğunu ısrarla vurgulaması etkisiz kalır.

Beşinci perdede, Iago’nun kışkırtmasıyla Roderigo Cassio’yu öl-
dürmeye çalışır, ancak yalnızca yaralamayı becerir. Iago kendi suçu-
nun açığa çıkmasından korkarak Roderigo’yu öldürür.

Desdemona yatak odasında uyumakta iken Othello içeri girer, 
Desdemona’yı öperek uyandırır ve ruhunu ölüme hazırlamasını söy-
ler. Desdemona’nın suçsuzluğunu açıklama çabalarına ve yalvar-
malarına kulak tıkar ve onu boğarak öldürür. Bu sırada Emilia gelir. 
Othello Emilia’ya Desdemona’yı öldürdüğünü itiraf eder. 

Emilia’nın çığlıkları üzerine Iago, Montano ve başkaları oda-
ya gelir. Othello mendilden söz edince Emilia durumu açıklar ve 
Desdemona’nın masum olduğunu tekrar eder. Yanıldığını anla-
yan Othello Iago’ya saldırır, ancak Iago Emilia’yı yaraladıktan son-
ra kaçar, fakat hemen sonra yakalanır ve geri getirilir. Othello tekrar 
Iago’ya saldırarak onu yaralar. Cassio da mendilin nasıl kendi eline 
geçtiğini açıklar. Bunun üzerine Othello kılıcıyla kendini öldürür ve 
Desdemona’nın cesedinin üstüne yığılır.

Othello ile Shakespeare’in öteki üç büyük tragedyası, Hamlet, 
Macbeth ve Kral Lear arasında önemli farklar vardır. Othello, ne Lear 
gibi bir kral, ne Hamlet gibi bir prens, ne de Macbeth gibi kral ol-
ma ihtirası olan ve bu ihtirası gerçekleşen bir soylu. Othello sadece 
Venedik devletinin hizmetinde bir komutan. 

Yine Othello’da, doğaüstü ve ötesi güçlerin fanilerle iletişimi 
önemli bir tema olarak yer almamış. Bu oyunda Hamlet’in babasının 
hayaletiyle, Macbeth’in cadılarla, Lear’in Tanrı’yla ve ilahlarla olan 
etkileşimi ile kıyaslanabilir bir ilişki yok. 

Othello, öteki üç büyük tragedyadan farklı olarak daha “dünya-
sal” bir oyun. Ağırlıklı konuları, aşk, evlilik, kıskançlık ve kötülük. 
Her dört tragedyada ortak olan tema ise (genel olarak tragedya tü-
ründe ve özellikle Shakespeare’in tüm tragedyalarında olduğu gibi) 
farklı boyutlarıyla ölüm.

Othello’daki aşkın tanımı ve aşk ilişkisinin oyun içindeki geli-
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şimi yalın olduğu kadar ilginç ve şaşırtıcı. Othello, Desdemona’ya 
büyü yaptığı suçlamalarına karşı birbirlerini neden sevdiklerine net 
bir açıklama getiriyor. “O beni tehlike dolu hayatım için sevdi; ben 
de onu beni dinleyip anladığı için sevdim; işte yaptığım büyü bu.” 
Othello’nun başlangıçta “büyüleyici” tek bir yanı var: Güzel ve et-
kili konuşması, “şiiri.” Oyun içinde kişiliği, farklı açıdan yine usta 
bir konuşmacı olan Iago’nun etkisiyle değiştikçe bu özelliğini yitiri-
yor. 

Othello, “Desdemona’yı genç, güzel, soylu ve beyaz olduğu 
için sevdim,” demiyor. Böyle olduğuna dair başka bir işaret de yok. 
Desdemona da Othello’yu, olgun, yakışıklı, şefkatli ve siyah olduğu 
için sevmiyor. Uzun uzun karşılıklı konuşma fırsatı buluyorlar (her ne 
kadar konuşan genellikle Othello, dinleyen Desdemona olsa da) ve 
evliliği düşünecek kadar yakınlaştıkları sonucuna varıyorlar. Aşkın 
başlangıcı bu kadar sade. 

Othello’nun siyahlığı (veya esmerliği), yaşı, yabancılığı – Venedikli 
olmayışı – ilkel ve pagan soydan gelmiş olması; Desdemona’nın genç-
liği, saflığı, beyazlığı ve soyluluğu sonradan gündeme geliyor.

Kimi eleştirmenlere göre Othello’yu sonunda suç işlemeye götü-
ren onun içindeki ilkellik ve vahşilik potansiyeli değil, Venedik top-
lumunun içindeki yoz ve çarpık unsurlarla, nedeni, kaynağı, hedefi 
belli olmayan, ama aracısı Iago olan “kötülük” olgusu. 

Othello pek çok yönden sanki Shakespeare’in “Bir tragedya na-
sıl yaratılır?” sorusuna verdiği cevap niteliğinde. Konunun başlangıç, 
gelişim ve sonuç aşamalarıyla kurgulanışı neredeyse kusursuz.

Başlangıçla sonraki bölümler arasındaki tematik karşıtlıklar, kişi-
ler arasındaki çekişmelerle birleştiğinde sahnede son derece etkili ve 
“sürükleyici” bir gerilim süreci yaşanıyor.

Başlangıçta Othello seçkin ve güvenilir bir komutan olarak 
Venedik devletinin hizmetinde görev yapıyor. Kıbrıs’a yaklaşan 
Türk donanmasına karşı Venediğin tek güvencesi. Bu aşamada si-
yahlığı, yabancılığı veya bir başka önyargı gündemde değil. Senatör 
Brabantio’nun kızıyla, babasının rızası olmadan evlenmiş olmasını 
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Venedik Dükü ve senatörler önemsemiyor – hem Othello’nun komu-
tanlık becerisine acilen ihtiyaç duydukları için hem de Senato’daki 
konuşmasından etkilendikleri ve Desdemona’nın ona niye âşık ol-
duğunu anladıkları için. Görünüşe göre Venedik Othello’yu bağrına 
basmaya hazır.

Sonra, Iago adlı bir subayın küskünlüğü olaylar zincirini tetikli-
yor. Aşkın o kadar da güçlü olmadığı, daha gelişmeye fırsat bulama-
dan kıskançlığın gölgesiyle zayıflayabildiği, Venedik toplumunda si-
yahların ve yabancıların o kadar da benimsenmediği, askerlerin as-
kerlik dışı yaşama uyum sağlamakta zorlanabileceği ortaya çıkıyor. 
Kendine güveni – zaman zaman “teveccühü”– sınırsız, seçkin bir ko-
mutan, olağanüstü etkili bir konuşmacı, dürüst ve saf bir insan olan 
Othello, ustalıkla kurgulanmış ama sıradan, “domestik” bir entrika-
ya kurban gidiyor.

Othello oyunun başında komutanlık dışındaki özellikleriyle dik-
kati çekiyor ve kendini gösteriyor. Daha sonra komutan olarak ken-
dini kanıtlama fırsatı görünür gibi olup kayboluyor. Bu nedenle de-
ğil ama bu aşamadan sonra sivil topluma, baştaki gibi onun seçkin ve 
saygın bir üyesi olarak dönemiyor. Başlangıçtaki şiirli konuşması bas-
kı altında yerini hezeyana, azameti ve coşkusu yerini derin bir üzün-
tüye, ruh çöküntüsüne ve dizginlenemeyen bir barbarlığa bırakıyor. 
Sonunda, mutlu ve onurlu bir yaşam sürme imkânı kalmayınca, ye-
nilgiye uğramış bir Romalı komutan gibi, geçmişi anıp – bir anlığına 
geçmişe dönüp – onurlu ölümü seçiyor.

Desdemona’nın karakteri de oyun içinde Othello’nunkine pa-
ralel bir değişime uğruyor. İlk sahnelerdeki cesur, güçlü ve kararlı, 
Cordelia gibi sözünü sakınmayan, babasına karşı çıkacak kadar başı-
na buyruk, yer yer esprili, asker karısı olmaya hazır, geleceğe ümitle 
bakan Desdemona gidiyor, yerine kafası karışık, meramını anlatama-
yan, kırılgan, çaresiz bir kadın geliyor.

Iago, sanki kötü bir şakayı gidebileceği en uç sınıra kadar götür-
meye azmetmiş, saplantılarla beyni hasar görmüş, ne yapması gerek-
tiğini en ince ayrıntılarıyla hatırlayan, ama onu neden yapması ge-
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rektiğini tam bilemeyen ve önemsemeyen, çığırından çıkmış bir soy-
tarı, bir “ajan.” Zeki, kurnaz, etkileyici, olmayacak yerlerde komiklik 
yapmaya meraklı, zaman zaman “absürde” varan, içi boş konuşma-
larında bile usta bir konuşmacı; sahte ama çarpıcı söylemiyle, klasik 
çağın geç dönem “sofistleri” gibi, insanları kandırmaya, eğriyi doğru 
göstermeye odaklanmış yoz bir safsatacı. 

Öte yandan, soyut bir “kötülük olgusunun” temsilcisi olması dı-
şında, Shakespeare’in Macbeth gibi başka “kötü ruhlu” karakterle-
rinden farklı olarak Iago, zaman zaman da olsa onu yüceltebilecek 
düşünce derinliğinden yoksun. O yüzden, bizi nedensiz kötülüğün ne 
olduğunu ve niye var olduğunu sorgulamaya zorlaması dışında, kişili-
ği büyümüyor ve evrenselleşmiyor.

Yine de Shakespeare Iago’nun kişiliğinde, komik olanla trajik ola-
nın ustalıklı sentezlerinden birini yaratmış. Gerçek derinlik Iago’nun 
monologlarında, Roderigo ile olan konuşmalarında değil, oyunun 
ileri aşamalarında Othello ile birlikte olduğu sahnelerde. Iago bü-
yük bir maharetle Othello’yu aptal yerine koyarken, Iago’ya rağmen, 
komik olanla trajik olanın kesiştiği noktanın, belki benzersiz bir ka-
ra komedinin, ne kadar derin, tuhaf, anlamlı ve riskli (gülünmemesi 
gereken yerde seyirciyi yüksek sesle gülmenin eşiğine getirdiği için) 
olduğunu görüyoruz. Bu oyunda Shakespeare bir kere daha yaşamın 
derinliğinde trajediyle komedinin nasıl iç içe olabileceğinin çarpıcı 
bir örneğini veriyor. 

Bu oyunda “Mağripli” (“Moor”) Othello’nun kimliği tartışma 
konusu. Shakespeare’in aklında nasıl bir Othello varmış? Bir ku-
zey Afrikalı mı, yoksa zenci mi? Cevap bilinmiyor. Günümüze ula-
şan bir tablodan anladığımız kadarıyla, 1600 yılında Londra’da bulu-
nan (ve Shakespeare’in görmüş olabileceği) Fas’ın İngiltere büyükel-
çisi tipik bir kuzey Afrikalı (“Mağripli”). Ayrıca, Shakespeare’in kay-
nağındaki hikâyenin başkişisinin adı Christophoro Moro (“Moor” - 
“Mağripli”). 

Ancak, oyun içindeki değiniler Shakespeare’in Othello’yu daha 
çok bir zenci olarak düşündüğünü gösteriyor. Shakespeare’in yaşa-
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dığı döneme ait bazı yayınlarda, açıkça zenci olduğu görülen figür-
ler de “Moor” (“Mağripli”) olarak tanımlanmış. Oyunun günümüze 
kayıtları ulaşan gösterimlerinde Othello genellikle zenci olarak dü-
şünülmüş.
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OTHELLO

Venedik Mağriplisi’nin Trajedisi

O 2
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KİŞİLER

OTHELLO	 Venedik’te	bir	Mağripli

DESDEMONA	 Othello’nun	karısı

MICHAEL CASSIO Othello’nun yaveri

BIANCA	 Cassio’ya	âşık	bir	fahişe

IAGO	 Othello’nun	bayraktarı

EMILIA	 Iago’nun	karısı

SOYTARI	 Othello’nun	uşağı

DÜK Venedik Dükü

BRABANTIO	 Desdemona’nın	babası,	senatör

GRATIANO	 Brabantio’nun	kardeşi

LODOVICO	 Brabantio’nun	akrabası

SENATÖRLER

RODERIGO	 Desdemona’ya	âşık,	Venedikli	bir	beyzade

MONTANO	 Kıbrıs	valisi

TELLAL

Saraylılar,	maiyettekiler,	görevliler,	kolcular,	denizciler,	Kıbrıslı	beyzadeler,	çalgı-
cılar,	haberciler
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BİRİNCİ PERDE

B i r i n c i  S a h n e

(Venedik. Bir sokak. Iago ile Roderigo girer.)

RODERIGO

Hiç konuşma! Beni aldattın!
Her şeyi bildiğin halde, ipleri elindeymiş gibi,
Boşaltmaya devam ettin kesemi.(1)

IAGO

İsa hakkı için, dinlesene beni!
Bu işi rüyamda bile gördüysem 5

Dünyanın en adi adamıyım.

RODERIGO

“Nefret ediyorum ondan,”(2) demiştin bana. 

IAGO

Etmiyorsam ne olayım. 
Şehir eşrafından üç kişi,
Beni yaveri yapsın diye, 10

Şapka elde şahsen ricacı oldular.

(1) Roderigo, Iago’ya “Desdemona ile Othello’nun evlendiğini bildiğin halde, 
Desdemona’yla hâlâ bir ilişkim olabilirmiş gibi benden para sızdırmaya devam ettin,” 
diyor. (Ç.N.)

(2) “Othello’dan.” (Ç.N.)
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Yani, dinim hakkı için, ben değerimi bilirim.
Daha aşağısına da razı olmam. 
Ama o kendi kibrine ve davasına âşık.
Herif bir sürü asker palavrasıyla 15

Laf kalabalığına getirip adamları savmış.
“Ben,” demiş, “ yaverimi çoktan seçtim.”
Kimmiş peki seçtiği adam? Hesapçının teki.(1)

Michael Cassio diye bir Floransalı.
Fettan bir yosmayla başı belada. 20

Savaş alanına tek bir birlik sokmamış.
Ev kadınları ordu düzeninden ne kadar anlarsa
O da o kadar anlıyor. Ama teorik bilgi dersen
Onda bol. Toga’lı(2) senatörler bile
Kat kat iyidir ondan. 25

Laf bol, eylem sıfır. Askerliği bu kadar.
Ama sonunda seçilen o oldu.
Oysa benim askerlik becerimi 
Sınamadığı yer kalmamıştı Othello’nun:
Rodos’ta, Kıbrıs’ta, her yerde, 30

Hıristiyan’ın, imansızın karşısında
Gördü beni. Ama sonuçta ne yaptı?
Rüzgârımı kesti,(3) o yaz-bozcuya karşı
Elimi kolumu bağladı. Anlayacağın yaverlik  
Bu muhasip bozuntusuna kaldı. 35

Bana da, Tanrı’nın işine bak, 
Mağripli hazretlerinin bayraktarlığı düştü.

RODERIGO

Ben de celladı olsaydım bari.

(1) Iago, “Askerlik bilgisi sadece kuramsal olan biri,” diyor. (Ç.N.)
(2) Toga: Eski Roma’da devlet ileri gelenlerinin giydiği üstlük, harmani. (Ç.N.)
(3) Iago denizci ağzı kullanıyor. “Yelkenimin rüzgârını kesti, ilerlememe engel oldu,” diyor. 

(Ç.N.)
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IAGO

Görüyorsun, hizmetin karşılığı bu işte.
Terfi dediğin kıdeme göre olur, 40

Gözünün kestiğini kayırmakla değil.
Biri gider, ardından gelen mirası devralır.
Şimdi, bayım, sen söyle, hakçası,
Mağripli’ye vefa borcum kaldı mı benim?

RODERIGO

Ben de olsam ona bağlı saymazdım artık kendimi. 45

IAGO

O, bayım, sen orasını hiç merak etme.
Onun emrindeysem, kendi çıkarım için.
Hepimiz efendi olamayız,
Ama her efendinin adamı da sadık olmaz.
Dikkat et, fazlasıyla gayretli, 50

Aşağılık köleliğe dünden razı görünen,
Eğilip bükülen nice emir kulu
Efendisinin eşeğinden farksızdır.
Sırf karnı doysun diye hizmet eder,
Kocayınca da tekmeyi yer. 55

Canı cehenneme böyle sadık ahmakların!
Bazısı da vardır ki, her haliyle
Bağlı görünür görevine. Ama aslında
Sadece kendi çıkarına bakar. 
Hizmet eder görünüp, kesesini doldurur. 60

İşte ruh dediğin bu adamlarda var
Ve ben de onlardan biriyim. Çünkü bayım,
Sen nasıl Roderigo’ysan, ben de 
Mağripli olsam Iago olmazdım.
Onun işini yaparken kendi işimi yaparım ben. 65

Tanrı bilir, sadakat, görev filan bana göre değil.
Ama öyleymiş gibi yapmak bana göre.
Dış görünüşüme bakarsan sanırsın ki
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İçten duygularım yansıyor dışıma.
Oysa göreceksin, çok geçmeden 70

Dışa yansıyan o duyguları
Kargalara yem diye atacağım.
Ben, ben değilim. 

RODERIGO

Bu işi sürdürebilirse, 
Bizim kalın dudaklının kısmeti iyice açılır. 75

IAGO

Kadının babasına seslen;
Adamı uyandır, rahat verme, uykusunu zehir et,
Sokakta bağır, herkes duysun.
Hısım akrabasını kışkırt,
Sinekleri sal üstüne, 80

Görsün, neymiş güzel iklimde yaşamak.
Keyfi gıcır olsa da, bolca sıkıntı tozu serp üstüne,
İyice kaçır rengini.

RODERIGO

İşte kadının babasının evi; sesleniyorum.

IAGO

Tamam, ama öyle haykır ki 85

Gece vakti yangın var sansın herkes. 

RODERIGO (Seslenir.)
Hey, Brabantio! Sinyor Brabantio, hey!

IAGO (Seslenir.)
Uyanın! Hey, Brabantio, hırsız var, hırsız, hırsız!
Evine bak; kızını, malını koru!
Hırsız var, hırsız!  90

(Brabantio, gecelikle yukarıdaki pencereye çıkar.)

BRABANTIO

Ne var, ne oluyor; ne bu korkunç yaygara?
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RODERIGO

Sinyor, ailenizin tamamı evde mi?

IAGO

Kapılarınızın tamamı kilitli mi?

BRABANTIO

Ne olmuş? Niye soruyorsunuz?

IAGO

İsa hakkı için, soyuldunuz bayım. 95

Hemen giyinseniz iyi olur.
Yüreğiniz paramparça, ruhunuzun yarısı gitti.
Şu anda, şimdi, tam şu sırada,
Koca bir kara koç sizin ak kuzunuza biniyor.
Davranın, kalkın! Çanları çalın; 100

Horlayan yurttaşları uyandırın.
Şeytanın kayınpederi oluyorsunuz.
Durmayın, kalkın.

BRABANTIO

Ne dediniz? Aklınızı mı kaçırdınız siz?

RODERIGO

Pek muhterem sinyor, sesimi tanıdınız mı? 105

BRABANTIO

Yo, kimsiniz?

RODERIGO

Adım Roderigo.

BRABANTIO

Adın batsın!
Buralarda sürtme demedim mi sana!
Kaç defa söyledim; kızım sana göre değil. 110

Şimdi gene içip içip körkütük olmuş,
İçkiden aldığın cesaretle, edepsizce
Huzurumu bozuyorsun. 
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RODERIGO

Efendim, efendim!

BRABANTIO

Ama hiç şüphen olmasın, 115

Benim itibarım ve mevkiim
Yaptığına pişman etmeye yeter seni.

RODERIGO

İzin verin, aziz efendim.

BRABANTIO

Hangi soygundan söz ediyorsun?
Burası Venedik; konağım da köy evi değil. 120

RODERIGO

Pek muhterem Brabantio,
Size en saf ve temiz duygularla geldim.

IAGO (Brabantio’ya)
İsa hakkı için, efendim, çok şüphecisiniz; şeytan dedi 
diye Tanrı’ya bile inanmaz sizin gibiler. Biz iyilik etmeye 
çalışıyoruz, siz bize serseri diyorsunuz. Böyle giderse kızınıza  125

bir Arap atı binecek, torunlarınız size kişneyecek, aygırdan 
hısımlarınız, kısraktan akrabanız olacak.

BRABANTIO

Sen de kim oluyorsun, terbiyesiz herif?

IAGO

Kim mi, efendim? Şu anda kızınızla Mağripli çift sırtlı hayvanı 
oynuyor(1) da, bilmek istersiniz diye gelen adamım. 130

BRABANTIO

Sen ahlaksızın birisin.

IAGO

Siz de senatörün birisiniz.

(1) “Çiftleşiyor.” (Ç.N.)
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BRABANTIO

Bunun hesabını vereceksiniz.
Seni tanıyorum, Roderigo.

RODERIGO

Efendim, hesap vermeye hazırım. 135

Ama eğer o kibar kızınız, gecenin bu saatinde,
Sizin yüksek izin ve rızanızla (ki kısmen öyle görünüyor),
Doğru dürüst bir kolcu eşliğinde değil,
Adinin bayağısı kiralık bir gondolcuyla gidip,
Azgın bir Mağripli’nin hoyrat kollarına atıldıysa, 140

Diyeceğim yok. Yani bu olay
Sizin izniniz ve onayınızla olduysa, o zaman
Size karşı büyük densizlik ve terbiyesizlik ettik.
Ama bu işten haberiniz yoksa,
Aldığım terbiye bana diyor ki, 145

Bize kızmanız haksızlık. İnanın bir hiç için
Her türlü davranış kurallarını çiğneyerek
Sizin muhterem şahsınıza karşı
Böyle saygısızlık etmek aklımdan geçmez.
Yine söylüyorum, sizin izniniz yoksa 150

Kızınız büyük bir kusur işlemiş.
İtibarını, güzelliğini, aklını, geleceğini,
Ne olduğu belirsiz, avare bir yabancıya emanet etmiş.
Bence hemen soruşturun bunu.
Eğer odasında ya da evde bir yerdeyse, 155

Sizi yanılttığım için adalete teslim edin beni.

BRABANTIO (Seslenir.)
Hey, ışık(1) yakın.
Mum getirin bana, adamlarımı toplayın.
Rüyama girmişti bu. Yüreğim daralıyor,

(1) Metin içerisinde aydınlatma amaçlı “ışık”tan, mum (kandil), yağ lambası veya meşale 
kastediliyor. (Ç.N.) 
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Doğru mu çıkacak yoksa diye. 160

Hani, ışık getirsenize, ışık! 

(Çıkar.)

IAGO

Hoşça kal. Ben gidiyorum. Burada kalırsam
Mağripli’ye karşı tanıklık etmem gerekir,
O da mevkiime uygun düşmez. 
Devlet işlerini bilirim ben, 165

Bu olay onu sarsar, ama devirmeye yetmez.
Süregelen şu Kıbrıs savaşlarında, 
Kendini öyle bir gösterdi ki,
Baktılar onun kıratında kimse yok ortada,
Hep bir ağızdan ona arka çıktılar. 170

Ondan nefret ediyorum, bu kesin.
Cehennem azabı hiç kalır bu nefret yanında.
Ama şu anda, durum gereği, göstermelik de olsa,
Bir sevgi bayrağı çekmek zorundayım.(1)

Ama sadece göstermelik. Her neyse, 175

Onu bulmak için çıkarılacak arama grubunu
Sen Sagittary’ye(2) yönlendir. 
Ben de orada, onun yanında olurum. Hoşça kal. 

(Çıkar.)
(Aşağıdan, gecelikle Brabantio ve ellerinde meşalelerle hizmetkârlar 
girer.)

BRABANTIO

Doğruymuş başıma gelen. Kızım gitmiş.
Ömür boyu azap ve kahır bekliyor beni demek. 180

Roderigo, nerede gördüm demiştin onu?
Ah, bahtsız kız! Mağripli’yle, ha!

(1) Iago “asker ağzı” kullanıyor. (Ç.N.)
(2) “Sagittarius”: Yay burcu. Burada muhtemelen bir han adı. (Ç.N.)
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Bu muymuş baba olmak?

(Roderigo’ya) 

Nereden anladın o olduğunu?
Hiç akla gelir miydi? 185

(Roderigo’ya) 

Ne demişti sana?

(Hizmetkârlara) 

Biraz daha mum getirin. Akrabaları kaldırın. 

(Birkaç hizmetkâr çıkar.)
(Roderigo’ya)

Evlenmişler mi dedin?

RODERIGO

Evet, sanırım evlenmişler.

BRABANTIO

O, Tanrım! Evden nasıl çıkmış acaba? 190

O, kendi kanım ihanet etti bana!
Babalar, asla güvenmeyin kızlarınıza bundan böyle!
Saf görünüşlerine aldanmayın. 
Büyü olmasın! Genç ve iffetli kızları kandırmak için 
Büyü yaparlar diye duydum. 195

Böyle bir şey okudun mu, Roderigo? 

RODERIGO

Evet, efendim, gerçekten de okudum.

BRABANTIO (Hizmetkârlara)
Kardeşimi çağırın.

(Roderigo’ya) 

O, keşke sen alsaydın kızımı!

(Hizmetkârlara) 






