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GÜNGÖR DİLMEN VE MİDAS ÜÇLEMESİ 
 
MİDASIN KULAKLARI 

1959 yılında sinema-tiyatro dergisinin açtığı oyun yarışmasında birincilik alır.. 
1960 yılında devlet tiyatrolarında sahnelenir.. geçtiğimiz yıl kasım ayında da devlet 
opera ve balesi tarafından sahnelendi..  
kral Midas, ardından eşek kulaklı Midas ve daha sonra yarı tanrı midas’ın yarattığı düş 
kırıklığı, bunların sonucunda da bireyin kendisini tanıma, kendisine dışardan 
bakabilme potansiyeli irdelenir..  

 
Oyun 2 perdeden oluşuyor ilk perde 9 sahneden 2. perde 12 sahneden oluşuyor...   
Oyunda işlenen konular- 

1- tanrıların sorumsuz davranışları-oyunları 
2- insanların tutkuları 
3- halkın mitleştirme eğilimi ve değişkenliği 

Oyunun Teması- Üstünlük duygusu ve tutkular insanın yaşamını olumsuz yönde 
etkiler..  
 
OYUNDAKİ KARAKTERLERİN MİTOSTAKİ YERLERİ 
 
ANTİK YUNAN’DA MİTOLOJİ / MASALLAR VE SÖYLENCELER 
Rosa Agizza Arkeoloji ve sanat yayınları sf 207 
 
Tanrıça İda’nın bir Satyros’tan doğurduğu Midas, Firigyalı bir hükümdardı ve yaşamın 
merkezine zevki oturtan anlayışıyla düzenlediği günlerini pek keyifli geçirirdi. Daha 
doğumunda annesi ve babası çocuğun ilerde zengin olacağını gösteren işaretler fark 
etmişlerdi.. Örneğin bir karınca topluluğu beşiğe tırmanıp bebeğe gönencin simgesi 
olan tahıl taneleri sunmuştu..  
 
Midas bir gün ormanda dolaşırken, Satyros’lardan Marsyas ile Apollon arasında bir 
müzik yarışması yapıldığını gördü. Yarışmanın hakemi ırmak tanrı Tmolos’du. Hakem 
iki çalgıcıyı da dinledikten sonra tanrının birinci geldiğini söyledi.. Midas ise epeyce 
yersiz bir biçimde söz karışıp yargının haksız olduğunu dile getirdi. Apollon öfkelendi 
ve Midas’ı cezalandırmak için onun başına bir çift eşek kulağı taktı..  
Rahatsız edici ve herkesin gözüne batabilecek kulakları saklamak için Midas koskoca 
bir takke giymeye başladıysa da bu sonradan olma sakatlığın sırrını berberine açmak 
zorunda kaldı. Ama olayın duyulmasını önlemek için yetkisini kullanmaktan da geri 
kalmıyordu; örneğin berberin bu konuda konuşmasını yasaklamış, dinlemezse ölüm 
cezasına çarptırılacağını söylemişti. Ancak Midas’ın sırrının altında ezilen zavallı 
berber, bir akarsuyun kıyısında bir delik açarak oraya hükümdarın kulaklarının eşek 
kulakları olduğunu fısıldadı.. ardından da deliği örttü ve kimsenin duymadığından 
emin olarak oradan uzaklaştı.. ama toprak orada tılsımlı sazlar var etti; sazlar gelene 
geçene ‘midas, efendimiz Midas’ın kulakları eşek kulakları” diye fısıldayıp duruyordu. 
Firigyalı hükümdar zavallı berberden öcünü onu öldürterek aldı ama sırrını halk 
arasında yayılmasını önleyemedi..  
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MİTOLOGYA EDİTH HAMİLTON SF:211 
(Hamilton, mitosu Ovidius’tan almış) 
 
Midas, Frigya kralıydı. Pek öyle akıllı biri değildi; ama akılsızlığının cezasını sadece 
kendisi çekmiştir.  
Bir öyküsü daha vardır Midas’ın O da Apollon’la ilgilidir. Yüce tanrı, Frigya kralının 
kulaklarını eşek kulaklarına çevirmişti. Bir suç işlediği için değil de, aptallığı 
yüzünden bu cezayı görmüştür Midas..  
Apollon ile Pan arasında yapılacak bir çalgı yarışmasında Midas, yargıçlardan biri 
olarak seçilmişti. Kır tanrısı, kavalıyla hoş sesler çıkarıyordu; ama Apollon’un 
gümüşten lyra’sı her çalgıdan üstündü.. bir çalmaya başlamasın Apollon, Musalar bile 
durup kendisini dinlerdi..  
Yargıçlardan ikincisi, dağ tanrısı TMOLOS yengi çelengini Apollon’a verdi. Ama 
yüce müzikten ne anlasın Midas, tuttu oynak havalar çalan Pan’ı kazandırdı. Apollon 
da kızıp onun kulaklarını eşek kulakları yapı verdi..  
Midas bir süre, tanrının armağanlarını koca bir külah içinde sakladı ama; onun 
saçlarını kesen berber sonunda kulaklarını gördü.. Kulaklarını gördüğünü kimseye 
söylememeye yemin etti. Berber bu, konuşmadan durur mu, gitti bir çukur kazdı ve  
“kral Midas’ın kulakları eşek kulakları” diye fısıldadı.  
Aradan zaman geçti. Çukurun çevresinde büyüyen sazlar, yel estikçe, “kral Midas’ın 
kulakları eşek kulakları” diye bağırmaya başladılar. Böylece herkes gerçeği öğrendi. 
Bu olaydan sonra Midas, şunu öğrenmiştir herhalde, “iki tanrı yarışırken beğendiğini 
tutma, güçlü olanı tut… 
 
MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ AZRA ERHAT 
 
MİDAS:Midas efsanede olduğu kadar tarih ve arkeoloji kaynaklarında da adı geçen 
bir Frigya kralıdır. Onunla ilgili efsanelerin hepsi bölgeyle ilgili ve ana tanrıça Kibele 
kültüyle ilgilidir..  
 
Heredot’a göre Midas, Frigya’nın birinci kralı ve Gordium’un kurucusu Gordias’ın 
oğludur.. Gordias’ın ana tanrıça ile birleşmesinden doğduğu söylenen Midas, büyünce 
Kibele’nin baş rahibi olmuş ve tanrıçanın Pessinus’taki büyük tapınağını kurmuş..  
Midas’ın ilişkisi yalnızca Kibele’yle ilgili değildir. Dionysos’a da yakından bağlıdır..  
Midas üstüne anlatılan efsanelerin hepsinde bu frigya kralı, Dionysos’un bağışladığı 
nimetlerden fazlasıyla pay almış, tanrının peşinden giden alaya karışmış, sırlarına 
ermiş, yoluna baş koymuş ve bölgesel törelerini savunan bir kişi olarak 
canlandırılmaktadır..  
(ovidius’un anlattığı öyküden de alıntı yapmış) 
Ovidius’un öyküsünde, Midas, Apollon ve Pan arasındaki  
Midas’ın Kulakları’nda dilmen eski efsaneye bir motif daha katar, Midas 
kulaklarından korkmakta, utanmaktadır, ama ne zaman ki bu korkuyu yenerek halkın 
karşısına çıkar; uzun kulakları bir ayıp değil, bir mucize bir üstünlük oluverir halkın 
gözünde.. onun içindir ki, Apollon, Midas’ın uzun kulaklarını kurutup normal insan 
kulağı biçimine sokunca, Midas, halkın gözünde bir kahraman olmaktan çıkar., halkı 
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aldatan bir yalancı oluverir. Öyle ki, kral yerlere kapanıp tanrıdan eşek kulaklarını 
geri istemek zorunda kalır… 
 
 
MARSYAS: 
Marsyas efsanesi Anadolu’ya özgüdür… Pan’ın yapıp kullandığı syrinks denilen yedi 
borulu kavala karşın, Marsyas iki borulu kavalın bulucusu sayılır..  
Kimi kaynaklarda Marsyas’ın Kibele’nin alayında olduğu söylenir.  
Midas’la olan efsane ise şöyledir: 
(kavalı bulan Athenaymış ama suda kavalı çalarken yüzünün çirkinleştiğini görüp 
atmış.. bu kavalı Marsyas bulmuş ve sesi öyle hoşuna gitmiş ki, Apollon tanrının 
lirasıyla bile yarışmayı göze almış.. Apollon bu yarışma için bir şart koymuş.. kim 
yenerse yenilene istediğini yapacakmış. Yargıç olarak da tmolos tanrısını almışlar. 
Birinci yarışma sonuçsuz kalmış. İkinci yarışmada Apollon Marsyas’a kavalını ters 
tutup çalmasını söylemiş. Kendisi liri tersken bile güzel çaldığı halde marsyas’ın 
kavalından ses çıkmamış. Ve yenik düşmüş. Bunu gören frigya kralı Midas, buna 
rağmen kavalın daha iyi olduğunu söylemiş. Apollon Midas’ın kulaklarını eşek 
kulakları yapmış, Marsyas’ı ise bir ağaca bağlamış ve derisini yüzmüş. Sonradan 
pişman olan Apollon  Marsyas’ı bir ırmak haline getirmiş.. (gökbeldeki çine çayı) 
 
PAN: (Behçet Necatigil 100 Soruda Mitologya) 
Küçükbaş hayvanların ve çobanların tanrısı keçi ayaklı Pan Hermes’in oğludur.  
 
APOLLON-  Leto ve zeusun oğulları.. artemisin kardeşi.. durgun ölçülü gücü 
simgeliyor.. müzik alanında başka tanrılarla girdiği yarışmalarda pek çok efsaneye 
konu olmuş bir tanrı..  
 
OYUNDAKİ KARAKTERLER- 
 
Midas- Oyunun asal kişisi olan Midas, mitosta da, oyunda da akılsızlığı ve tutkuları 
yüzünden acı çekiyor, sorunlar yaşıyor.  
 
Midas’ın kızı- Mitosta Midas’ın bir kızı olup olmadığı hakkında her hangi bir bilgi 
yok. Ben bulamadım en azından.. Bence Midas’ın kızı, sırdaş görevini görüyor. Çünkü 
Midas, planlarını, düşüncelerini ona anlatıyor. Midas’ın kızı aynı zamanda Midas’tan 
daha ahlaklı ve doğru bir kişilik olarak çizilmiş.. Midas’ı uyarıyor..Oyuna katkısı 
büyük. Çatışmayı ve olay örgüsünü sağlamlaştırıyor.  
 
Apollon- Apollon, oyunun işleyişinde önemli bir yere sahip. Ki, Midas’ın değişmesine 
ve tutkularına yenilmesine o neden oluyor.. Elit kesimi temsil ediyor.  
 
Pan- Yine aynı şekilde Pan, Midas’ın değişmesinde önemli bir yere sahip ve halkı 
temsil ediyor. (Bence burada Pan karakter olarak da Midas’a daha yakın.) 
 
Berber- Berber oyundaki temanın taşıyıcısı durumunda. Gerçeklere sağduyusuyla 
yaklaşır.. Midas’ın kulaklarını da, ozanların yalanlarını da, bilginlerin saçmalıklarını 
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da görür. Ama o bir halk çocuğudur. Yanılgıları düzeltmeye, yapaylıkları açıklamaya 
gücü yetmez..  
 
Yontucu-1. ve 2. ozan- Apollon müziğini duyduklarını söyleyerek. Aslında doğruyu 
söylemekten çekinirler. Sahtekarlığı seyirciye vererek Midas7ın doğru seçimi 
yaptığına inandırmak isteniyor bir yandan...  
 
Oyuncu- Oyun içinde oyun var. Midas’ın kulaklarının duyulmasından sonra halk 
tiyatrosunda oynanır. Aynı şey Midas’n Altınlarında da var. Bence bu oyuna, asal 
karakterin(midas’ın) tepkisini ölçmek ve araya komik öğeler sokmak için konulmuş...  
 
(yardak-hokkabaz-serseri- - 1. ve 2. sakallı-1. ve 2. çığırtkan- 1. ve 2. savcı- esin 
perileri- frigyalı halk-keçiler korosu- Berberin karısı-) 
 
MİTOS VE OYUN ARASINDAKİ FARKLAR 
OYUN  MİTOS 
Midas’ın kızı var Midas’ın kızı yok 
Cezanın sonrası var .. Oyunda Midas’ın 
kulakları eşek kulakları olur ve sonrasını 
izleriz. 

Cezanın sonrası yok.. Mitosta bundan 
sonrası yoktur 

Oyunda Midas akılsız davranışlarıyla da 
gösterilir ama üstün özellikleri de vardır 
(gurur) 

Mitosta Midas, hap akılsız ve beceriksiz 
gösterilmiş.  

Berberin işlevi var Berberin işlevi yok 
  
 
 
Tanrılarla insanlar arasındaki düzlem 
korunmuş mu? 

Tanrılarla insanlar arasındaki düzlem 
korunmuş 

Yazar en çok hangi kahramanı ele almış? Oyunun asal karakteri Midas’tır. 
Dolayısıyla yazar Midas’ı ele almıştır. 
Ama yan karakterler olarak Midas’ın kızı 
ve Berber de yazar tarafından ele alınmış 
ve işlenmiş. Aynıca Apollon ve Pan da 
hem mitosta hem de oyunda olayın 
belirleyici öğelerini oluşturuyor.  
 

Kahraman nerede hangi perdede 
değişiyor? (baht dönüşü) 

Midas’ın değişimi 2. perde 12. sahnede 
oluyor. Kulaklarıyla, halkın gözünde bir 
kat daha yüceleşeceğini düşünüyor ve öyle 
hareket ediyor..  
 

Doruk nerede? Doruk noktası 2. Perde 12. sahnedir. 
Bazı sahnelerde Midas’ın kendini 
tanrılardan daha üstün tuttuğunu ve 
gururunu şu olaylarla anlarız- 

Örneğin Apollon’u karşılarken tahtından 
kalkmaz.. bir başka sahnede Apollon 
Midas’ın tahtına oturmak ister Midas ona 
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 yandaki sandalyeyi gösterir. Pan ise, önce 
iskemleye oturur rahat edemez sonra yere 
çöker.. bu Apollon ve Pan arasındaki 
farklılığı da gösterir. Apollon daha elit 
kesimden Pan ise halka daha yakındır ve 
doğaldır..  
Midas 2. perdenin 11. sahnesinde, yıkıma 
uğradıktan sonra, yeniden gücünü bulur ve 
şöyle der (Gordium’un en kalabalık 
alanında/ dimdik duracağım/ Apollon’u 
bir kez daha yere vuracağım..)  
Ve son perdede oyunun doruk noktasından 
hemen sonra, Apollon şöyle der ne 
yaparsa yapsın yenik düşen Midas’a 
(Yeniden kendin olmaya katlanabilir misin 
bakalım?)  
 

Oyunda dil üzerinde oynamalar 
tekerlemeler sıklıkla var; 

Pan- Ya ben? 
Apollon- Yaban...  
 
Apollon- Ne ki yüce, ne ki soylu, ne ki 
bir... 
Keçiler- Ne kibir....  
 
1.  Sakallı- Gerek, bilmek gerek  / gerek 
bize bilmek 
2.  Sakallı- Ne gerek, ne gerek, ne gerek 
ne gerek bize bilmek? 

Yine dildeki tekerlemeler Karagöz’ü ve 
Orta oyununu hatırlatıyor- 

Apollon- Sus orman yabanı 
Pan- Hadi ordan, Saray oğlanı..  

Koro- Oyunun ilerlemesinde önemli bir 
işlev görüyor. Farklı yorumlarda 
bulunuyorlar..   
 

Örneğin bir yerde oyunun temasını ve 
öyküsünü veren bir dize var: 
1. Yarım Koro- Halkın sesine uydu Midas 
2. Yarım Koro- Yok, daha büyük bir 
gururu yıkma zevki daha büyüktü..  
 

Tanrılarla insanlar arasındaki düzlem 
korunmuş mu? Midas’ın trajik hatası 
nedir? 

Midas’ın berbere uygulayacağı ceza ve 
tavrı Apollon’un Midas’a tavrıyla 
neredeyse aynı... 

Apollon ve Pan arasındaki fark- Apollon- Önce biçim 
Pan- Önce Coşku.. 

Midas’ın inattan mı yoksa gururdan mı 
kaynaklandığı belli olmayan tavrı Ay 
tanrıçayla arasındaki diyalogda geçer... 

Ay Tanrıça  Midas’a, Apollan’dan özür 
dilemesini söyler. Midas ise,  
Midas- ben kral midas’ım,/ ben yargıcı 
Midas’ım,/ Yargımı değiştirmek nice 
olur? 
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Midas- Midas döndü mü dedirteyim? / 
Ben bir kez söyledim/ sözüm durur, 
yargım durur...  
Son sözü de şudur? 
Midas- Son sözün bu mu? Yargım durur, 
öyleyse, kulaklarım durur/ gölgeleri 
dağlara taşlara vurur..  
 
 
 
 

  
  
 MİDAS’IN ALTINLARI 
 Üçlemenin ikinci oyunu olan Midas’ın Altınları 1968 yılında yazılmış.. Oyun 
Midas’ın altın ve paraya olan tutkusunu ele alıyor. Midas her tuttuğunu altın yaptıktan 
sonra, altın onun ve çevresindekilerin sonuçta da halkının yok olma tehlikesini 
beraberinde getiriyor..  
 Oyunda halkın, kralın tutkularına zemin hazırlayan bilinçsiz bir kitle oluşu 
veriliyor.. Ancak bu kitle somut gerçeklerle yüz yüze geldiğinde bazı şeylerin bilincine 
vardıklarını gelişim içinde gösterir..  
 
ANTİK YUNAN’DA MİTOLOJİ / MASALLAR VE SÖYLENCELER 
Rosa Agizza Arkeoloji ve sanat yayınları sf 207 
Bir gün Dionysos arkasındaki neşeli alayla birlikte Midas’ın bölgesinden geçerken, 
şişman ve ihtiyar arkadaşı Silenos yolunu yitirmişti. Yaşlı bilgenin her zaman sarhoş 
olması Dionysos için yeni bir şey değildi ama, yine de zihnini sürekli uğraştırıyordu. 
Çünkü silenos uykudayken tutsak edilirdi. Midas da kendi topraklarında dolaşırken 
yaşlı Silenos’u bir ağacın altında uyurken gördü.. Ondan kendisine düş ürünü öyküler 
anlatmasını rica etti..  
Boynuna bir askı çelenk geçirmiş olan Silenos birbirlerine hiç benzemeyen iki masal 
kentini anlatmaya başladı.. Silenos olağandışı öyküler anlatarak ve eğlenceli 
arkadaşlığıyla büyüleyerek Midas’a günlerce hoş vakit geçirtti. Sonunda firigyalı 
hükümdar bu pek hoşlandığı konuğunu Dionysos’a geri göndermeye karar verdi.. ve 
onu bir kılavuz eşliğinde yola çıkardı… Dionysos sevgili arkadaşını karşısında 
görünce çok sevindi ve mutlu oldu.. Ve Midas’a bir armağanla teşekkür etmek istedi. 
Ve ona ne istediğini sordu.. Midas ondan tuttuğu her şeyi altına çevirme yetisini 
istedi.. Başlangıçta kendini dünyanın en mutlu adamı saydıysa da, ağzına götürdüğü 
yiyecek ve içeceğin de o değerli madene dönüştüğünü görünce, açlık ve susuzluktan 
ölmesine çok az bir zaman kaldığını anladı.. bunun üzerine üzerindeki büyüyü çözmesi 
için Dionysos’a yalvardı.. tanrı kabul etti ve ona Tmolos dağı yakınlarındaki 
PAKTALOS ırmağında arınmasını buyurdu.. Midas yıkandıktan sonra bu durumdan 
kurtuldu ve vücudunu kaplayan altın pullar ırmağa döküldü..  
Daha sonra Midas, gösterişsiz bir çevreden gelen ve çocuğu olmayan Frigya 
hükümdarı Gordion tarafından evlat edinildi, sevgi gördü e babasının ölümünde onun 
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yerine geçti. Adil bir hükümdar oldu. Dionysos tapıncının yayılması yolunda çalıştı ve 
yeni kentler kurdu.. 
 
MİTOLOGYA EDİTH HAMİLTON SF:211 
(Hamilton, mitosu Ovidius’tan almış) 
Bir gün Midas’ın adamları, sarayın yakınlarındaki gül bahçelerinde yaşlı Silenos’u 
buldular. Dionysos’u ararken yolunu kaybetmişti silenos. Her zamanki gibi zil zurna 
sarhoştu yine. Ağaçların arasında sızıp kalmıştı. Midas’ın adamları, tepeden tırnağa 
güllerle süslediler onu, sonrada krala götürdüler. Midas güler yüzle karşıladı Silenos’u, 
tam on gün on gece ağırladı. Yedikçe yedi silenos, içtikçe içti. Sarhoş oldu. Şarkılar 
söyledi, sızdı, ayıldı. Onuncu günün sonunda da frigya kralı elinden tutup tıpış tıpış 
Dionysos’un yanına götürdü onu.. 
Dionysos, Silenos’a yeniden kavuştuğuna öyle sevindi, öyle sevindi ki, “Midas, dile 
benden ne delirsen?” dedi. Kral hiç düşünmeden “aman Dionysos” diye cevap verdi, 
“her dokunduğum altın olsun; başka bir şey dilemem.”. 
Tanrı bu dileğini yerine getirdi onun; ama akşamleyin yemekte başına neler geleceğini 
düşündükçe kıs kıs güldü. Zavallı Midas.. karnı acıkıp da sofraya oturunca ne kötü bir 
dilekte bulunduğunu anladı.. ağzına götürdüğü şey altına dönüveriyordu. Ekmeği mi 
tuttu, al sana altın bir ekmek. Elmaya mı dokundu, işte sapsarı, kaskatı bir elma..  
Hemen dionysos’a koştu Midas. Yalvardı yakardı. “ne olursun bu büyüyü boz”diye 
göz yaşları döktü..  
Dionysos “git de PAKTALOS ırmağında yıkan. O zaman büyü bozulur.” diye cevap 
verdi.. 
Frigya kralı, PAKTALOS ırmağına koştu hemen, bir güzel yıkandı. Ondan sonra da 
sarayına dönüp tıka basa yedi içti… 
 
MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ AZRA ERHAT 
PLUTARKHOS, Midas’ın altınlarla ilgili olan öyküsünü farklı bir şekilde anlatır; 
Midas ülkesinin uzak bir ilini gezmeye gitmiş, bir çölün ortasına düşmüş, içecek bir 
damla su bulamamış, toprak ana acımış ona, çölün ortasında bir kaynak fışkırtmış, ama 
Midas kaynağa yaklaşıp su içmeye yeltenince suyun altına dönüştüğünü görmüş. Bu 
kez kral, tanrı Dionysos’a yakarmış. Dionysos da kaynaktan saydam su akmasını 
sağlamış. Bu kaynağa da Midas pınarı denilmiş.. 
 
KİŞİLER-  
SİLENOS:  
Silenos, kocamış styr’lere genellikle verilen addır. Ama Silenos adında bir kişi de 
vardır. Kır tanrısı Pan’ın ya da Hermesle bir nympa’nın oğlu diye geçinir. Tipik 
Anadolulu bir simgedir.. yassı burunlu, çirkin, ihtiyar, hep eşek üstünde ve hep sarhoş 
olduğu için eşeğinden iki de bir yere düşen koca karınlı bir adam olarak canlandırılır. 
Dionysos alayında dolaşır. Dionysos tanrıyı yetiştiren oymuş derler. Ama öylesine 
akıllı ve bilgedir ki insanlar hayat sırlarını onun ağzından almaya can atarlar. (örn: 
Midas) 
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Midas’ın altın tutkusu yüzünden başına gelmedik kalmayan bu oyun Mitostan şu 
noktadan ayrılıyor... Mitos bur sonuca bağlanmamasına karşın Güngör dilmen şu 
özellikleri eklemiş mitosa..  

1- Oyuna katılan midas’ın Kızı ve Silenos arasındaki ilişki (silenos Midas’tan 
kızını almak üzere söz alır. İlk başta Midas, altınlar ve kızı arasında çelişkiye 
düşse de, şarapla göz bağı yapılan midas’ın kızı Silenos’a gider. Midas’ta kabul 
eder..  

2- Simyacılar onun altına düşkünlüğünü perçinliyor... 
 
 


