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Eskalus, Verona prensi.

Merkuçyo, Prensin akrabası, Romeo’nun arkadaşı.

Paris, Prensin akrabalarından genç bir kont.

Sinyor Montegü, Kapuletlere düşman, Veronalı bir 

ailenin reisi. 

Sinyora Montegü.

Romeo, Montegülerin oğlu. 

Benvolyo, Montegülerin yeğeni, Romeo ile 

Merkuçyo’nun arkadaşı.

Baltazar, Romeo’nun hizmetkârı.

Montegülerin hizmetkârı. 

Sinyor Kapulet, Montegü ailesine düşman, Veronalı 

Kapulet ailesinin reisi.

Sinyora Kapulet. 

Jülyet, Kapuletlerin kızı. 

Tebaldo, Sinyora Kapulet’in yeğeni.

İhtiyar Kapulet, Kapulet sülalesinin en yaşlı üyesi ve 

eski reisi. 

Jülyet’in Dadısı.

Pietro, Dadıya hizmet eden, Kapuletlerin hizmetkârı. 

Peder Lorenzo, Fransisken tarikatına mensup bir din 

adamı. 

Peder Ciovanni, Fransisken tarikatına  

mensup bir din adamı.

Mantovalı bir eczacı. 

Meşale taşıyan, maskeli atlılar, 

Verona halkı, 

Tebaldo’nun yoldaşları, uşaklar, şölen  

davetlileri, müzisyenler, hizmetkârlar,  

bekçiler. 

  KİŞİLER
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İtalya’nın kuzeyinde, güzeller güzeli Verona kentindeyiz. Vero-

na’da ne saygınlıkta ne soylulukta birbirinden geri kalmayan iki 

sülale yaşamaktadır. Ne var ki vaktiyle bir anlaşmazlık yaşamış-

lardır ve o gün bugündür aralarına giren nefret büyüdükçe büyü-

müştür. Bu iki ailenin kavgasında akan kan, kentte yaşayan herke-

sin eline bulaşmıştır. Ne var ki bu iki düşmanın kapkara, uğursuz 

yüreğinden iki âşık doğmuştur. Heyhat, kara bahtları peşlerini bı-

rakmayacaktır! 

Âşıkların acıklı sonu, bahtsızlığı, ailelerinin kinini söndüre-

cektir. Ancak ölüm başa çıkabilecektir bu kinle. 

Bu öykü, Kapuletlerle Montegülerin arasındaki kinin; ancak 

çocuklarının hazin sonuyla dinen bir öfkenin ve ölümün gölgesin-

de büyüyen bir aşkın korkunç serüvenini anlatıyor. Bundan yıllar, 

yıllar önce... 

DİKKAT! PERDE AÇILIYOR!
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ateşini kan ırmaklarında söndürmeye çalışanlar, hatta hayvanlar, 

indirin silahları! Yoksa tadarsınız hepiniz zindanı! Açın kulağınızı 

iyice! Kulak verin Prensinizin öfkeli sözlerine: 

“Boş laflarla tam üç kez iç savaş çıkardın, ey ihtiyar Kapulet ve 

sen de öyle, ey ihtiyar Montegü. Tam üç kez, sokakların huzurunu 

bozdunuz kavgalarınızla! Bunu bir kez daha yaparsanız, huzuru 

bozmanın bedelini hayatınızla ödersiniz! Bu seferlik gitmenize 

izin veriyorum! Gitmeyip kalanın cezası ölümdür, söylüyorum! 

“Şimdi siz, ey Kapulet, benimle gelin. Siz, Sinyor Montegü, siz 

de öğleden sonra mahkemeye geleceksiniz. Ne ceza verdiğimi ora-

da öğrenirsiniz.”  

Kapuletlerle Montegüler arasındaki nefreti daha fazla anlat-

maya gerek yok. Kılıçlarını konuştururken gördünüz onları. Vero-

na halkı da, Verona’nın efendisi, Prens Eskalus da bu kör dövüşün-

den rahatsızdı. 

Şimdi sözü bu insanlara ve ileride kendilerini gösterecek olan 

daha başkalarına bırakıyorum. Az sonra Romeo’yla tanışacaksı-

nız. Jülyet ise, biraz daha bekletecek bizi. 

Bakın hele, Kapuletlerle Montegülerin uşakları nasıl da birbiri-

ne girmiş! Kılıçlar çekilmiş bile! 

Neyse ki Sinyor Montegü’nün yeğeni Benvolyo gelmiş, araları-

nı bulmaya çalışır: 

“Yavaş olun, çıldırdınız mı siz! İndirin kılıçları! Ne yaptığınızın 

farkında değilsiniz! Barışın!” 

Ama ne fayda. Hiçbir işe yaramaz, çünkü tam o anda,  Sinyora 

Kapulet’in yeğeni küstah Tebaldo gelip meydan okumaya koyulur: 

“Nefret ederim barış sözünden. Montegülerden de, senden de 

nefret ediyorum! Korkak! Kolla kendini!” 

Dizi dizi kılıçlar yeniden parlar, çeliğin çeliğe vuruşu kulaklara 

dolar. 

Neyse ki o anda halktan üç beş kişi ellerinde bastonlarla yeti-

şir. Önlerine çıkana rastgele vurmaya koyulur, bir yandan da bağı-

rırlar: 

“Yerin dibine batın hepiniz! Kahrolsun Kapuletler! Kahrolsun 

Montegüler!” 

Kapuletlerin yaşlı beyi hırgürü duyunca, karısıyla birlikte yeti-

şir. 

“Bu hırgür de ne böyle? Kılıcımı verin bana!” 

Gelgelelim karısı der ki: 

“Kılıç mı, ne kılıcı? Baston paklar seni!” 

Tam o anda Montegülerin yaşlı beyiyle karısı çıkagelir. Monte-

gülerin beyi de derhal düşmanına hücuma heveslenir: 

“Seni gidi sefil Kapulet! Tutmayın beni!” 

Tam iki yaşlı beyin birbirine girmesine ramak kalmışken, bu 

sefer adamlarıyla Prens Eskalus belirir. Verona’nın efendisidir, on-

larla da bu havada konuşur: 

“Sizi gidi başıbozuklar! Huzur düşmanları sizi! Kılıcınızı kar-

deş kanıyla lekeliyorsunuz! Beni hiç dinlemiyorsunuz! Siz, öfke 
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BİRİNCİ PERDE

Sinyor Montegü, karısı ve yeğeni Benvolyo dışında  

herkes olay yerinden ayrılır.

I. SAHNE

13

SİNYOR MONTEGÜ. Kim ateşledi eski kavganın fitilini kuzum? 

Yeğenim, söyle bana, kavga başladığında sen orada mıydın? 

BENVOLYO. Değildim. Ben vardığımda hasmınızın uşakları, 

uşaklarınızla çoktan kavgaya tutuşmuştu bile. Ayırmak için 

çektim kılıcımı, ama tam o anda Tebaldo yalın kılıç geldi ve beni 

tehdit edince, başladık karşılıklı diş bilemeye. Sonra kimi onun 

kimi bunun tarafını tutan insanlar sökün etti, ta ki Prens gelip 

bizi ayırana kadar.  

SİNYORA MONTEGÜ. Ya Romeo nerede? Onu gördün mü? Çok 

sevinirim kavgaya girmediyse! 

BENVOLYO. Gün doğmadan bir saat önce ruhuma çöreklenen bir 

sıkıntıyla vurdum kendimi yollara. Kentin batısında bir koruda 

gördüm oğlunuzu. Oradaydı, ama beni görünce ağaçların arasına 

gizlendi. Anladım onu, derdimiz birdi; kederli yüreğiyle herkes-

ten uzak kalmaktı dileği, ben de yoluma devam ettim ona ilişme-

den. Ben nasıl kaçıyorsam insanlardan, o da öyle kaçıyordu 

benden. 
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SİNYOR MONTEGÜ. Nice sabahlar görmüşler onu sabahın serin 

çiylerine gözyaşlarını katarken, derin derin ah çekerek bulutları 

çoğaltırken. Gelgelelim gün doğar doğmaz ışıktan kaçıyor, eve 

sığınıp odasına kapanıyor. Gündüz vakti perdeleri çekiyor, kapıyı 

kilitliyor, suni bir gecede yaşıyor. Tatlı dille çözemezsek şayet, bu 

sıkıntı başımıza büyük dertler açar. 

BENVOLYO. Soylu amcam, bilir misiniz ne olmuş ona? 

SİNYOR MONTEGÜ. Ne ben biliyorum, ne o söylemeye yanaşıyor. 

BENVOLYO. İyice sorup soruşturdunuz mu peki? 

SİNYOR MONTEGÜ. Sordum, bizzat konuştum,  başka arkadaşla-

rım da konuştu, ama nafile. Romeo kendinden başkasını dinle-

mez, sırrını başka kimseye vermez. Kurt yeniği bir çiçek adeta, 

kurdun biri çiçeğin güzelliğini kıskanmış, henüz güzel taçyaprak-

larını açamadan, bütün güzelliğini güneşe sunamadan kemirip 

bitirmiş. Bir bilsek derdini, bulurduk çaresini! 

Romeo gelir. 

BENVOLYO. Bakın hele, kim gelmiş. Şimdi lütfen gidin siz. Baka-

lım derdinin kaynağını öğrenebilecek miyim?

SİNYOR MONTEGÜ. Umarım şansın yaver gider de sana gerçeği 

söyler! Hadi Sinyora, biz gidelim şimdi. 

BENVOLYO. İyi sabahlar, kuzen. 

ROMEO. Saat daha bu kadar erken mi? 

BENVOLYO. Şimdi dokuz oldu. 

ROMEO. Vah bana! Geçmek bilmiyor hüzünlü saatler! Babam 

mıydı şu telaşla koşup giden? 

BENVOLYO.  Evet, oydu. Nedir Romeo’nun saatlerini uzattıkça 

uzatan bu dert? 

ROMEO. Saatleri kısaltacak bir çarenin olmayışı. 

BENVOLYO. Sevdaya mı tutuldun yoksa? 

ROMEO. Yoksunum ben…

BENVOLYO. Aşktan mı? 

ROMEO. Yoksunum… Sevdiğimin sevgisinden. 

BENVOLYO. Aşk neden lafta baldan tatlıdır da, acı ve zalim olur 

gelince başa? 

ROMEO. Ah! Gözü kördür aşkın ama seni parmağında oynatma-

nın yolunu bulur karanlıkta! Söyle, o patırtı neydi? Yok, hayır, 

söyleme, çünkü duydum her şeyi. Gani gani nefret vardı ama aşk 

ondan kat be kat fazlaydı. 

Ah, sen, nefret dolu sevda! Sevda dolu nefret! Ah, güzel görünüş-

lü şekilsiz karmaşa! Ah, kurşundan tüy, parlayan duman, buzdan 

ateş, gördüğüm ve ne olduğunu bilemediğim rüya! 

İşte tattığım, içinde aşktan eser olmayan aşk bu… Ne o, gülüyor 

musun bana? 

BENVOLYO. Hayır kuzen, hayır, ağlıyorum! 

ROMEO. Nedir sebep ağlamana? 

BENVOLYO. Gözyaşlarım, yüreğine çöken acıya. 

ROMEO. Aşk hep kasırga gibi geçer. Senin acınla hepten ağırlaşa-

cak, göğsüme çöken acılar. Sevgin, bendeki acıyı büyütür ancak. 

İç çekişlerin buğusuyla yükselen bir dumandır aşk. Canlandığın-

da sevdalıların gözlerinde kıvılcım olup çakar, söndüğünde 

gözyaşlarıyla beslenen bir umman olur çıkar. Başka? Dolu dizgin 

bir çılgınlık, boğucu bir keder ve can veren bir dinginlik! Hoşça 

kal, dostum. 
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BENVOLYO. Bekle, seninle geleyim. Beni burada bırakırsan darılı-

rım sana. 

ROMEO. Ben kendimde miyim sanki? Ben burada değilim ki! Ben 

Romeo değilim! Burada duran kişi, bir başkası! 

BENVOLYO. Ciddi söyle, kimdir âşık olduğun? 

ROMEO. Ciddi mi? Ancak ağlayarak söyleyebilirim. 

BENVOLYO. Ağlamak mı? O niye? Yok! Ciddiyetini takınıp bana 

kimi sevdiğini söyle. 

ROMEO. Ağır hasta birine ciddiyetle “Vasiyetini söyle!” dediğini 

düşün hele, ölüm döşeğindeki birine karşı çok biçimsiz olmaz 

mıydı? Sevgili kuzen, ciddiyetle söylüyorum işte, sevdiğim bir 

kadın var! 

BENVOLYO. Demek doğruymuş tahminim. 

ROMEO. Daha bitmedi! Ay parçası, benim sevdiğim. 

BENVOLYO. Hedef ne kadar güzelse, isabet ettirmek o kadar 

kolay olur. 

ROMEO. Hedefi ıskaladım, çünkü kimsenin gücü yetmez Aşk’ın1 

oklarıyla onu vurmaya. Aşkı bilmeyen iffetli, Av Tanrıçası Dia-

na’nın2 hizmetine girmeye karar vermiş, onun himayesinde 

yaşıyor kendisi. Gönül çelen sözlere kulağını tıkamış, üzerinde 

gezinen gözlerden kaçıyor, altın da çelmez aklını çünkü zengin-

dir güzellikten yana. Yalnız öldüğü gün, yoksul kalacak ama, 

çünkü güzelliği de ölecek yanı sıra.

BENVOLYO. Ömür boyu evlenmemeye yemin mi etmiş? 

1 Aşk Tanrıçası Venüs’ün oğlu, Aşk Tanrısı Kupido, diğer adıyla Eros kastediliyor. Oklarıyla vurdu-

ğu kişileri birbirine âşık eder. Kupido’nun gözlerinin bağlı olduğu, ya da kör olduğu söylenir. Bu 

yüzden aşk oklarıyla kimi vurduğunu göremez. “Aşkın gözü kördür” deyimi buradan gelir. (Y.N.)
2 Kayaların arasından sızan ve hiç sönmeyen kutsi ateş. (Y.N.) 

ROMEO. Evet. Fazlasıyla güzel, fazlasıyla akıl dolu bir güzelliği 

var. Bana bu cehennemi yaşatmak pahasına, emeline zaferle 

erişecek o. Sevmeyeceğine yemin etmiş, bu demektir ki, hayat 

diye yaşadığım, ölümün ta kendisidir. Yaşıyorsam, sırf hikâyemi 

anlatmak için yaşıyorum. 

BENVOLYO. Unut onu. Güven bana. Artık düşünme. 

ROMEO. Unutmayı öğret bana, düşünmemeyi! 

BENVOLYO. Özgür bırak gözlerini, seyret başka güzellikleri. 

ROMEO. Öyle yapayım da aklımdan hiç çıkmasın, değil mi? 

Kadınların yüzüne hafifçe değen o maskeler kapkaradır ama 

ardında gizli güzelliğe arzumuzu kabartır. Aniden gözleri kör 

olan biri, unutur mu hiç gözleriyle kaybettiği değerli hazineyi! 

Güzel bir kadın göster bana; güzellikte ona üstün gelenin adı 

yazılı bir sayfadan başka nedir? Hoşça kal, kuzenim. Unutmayı 

öğretemezsin bana! 

BENVOLYO. Öğretmek zorundayım; gözüm arkada kalacak yoksa!
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