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ÖZET 

YAZIKSIZ, Funda, “Giuseppe Verdi’nin Otello Operasındaki Desdemona 

Karakterinin  İncelenmesi” Ankara, 2017. 

Bu çalışmada opera sanatının en önemli bestecilerinden biri olan G. Verdi’nin 

yaratış dönemlerine değinilerek, son yaratış dönemine ait olan “Otello” 

operasındaki Desdemona karakteri incelenmiştir. Operanın baş karakterlerinden 

Desdemona rolü, şan tekniği, müzikal yorum  açısından analiz edilerek, bu rol 

üzerine çalışma yapacak kişilere derin bir bakış açısı kazandırmaya yönelik 

bilgiler bir araya getirilmeye çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

YAZIKSIZ, Funda, “An Analysis of Giuseppe Verdi's Desdemona Character in 

Otello Opera” Ankara, 2017. 

In this study besides studying the creative period of G. Verdi, one of the 

most important composers of the art of opera, his “Othello” composed in 

his last creative period has been analyzed. Desdemona, one of the main rolesi 

has been analyzed in terms of singing technique, musical performance and 

acting and related information has been compiled to give a broader insight to 

those who are to study on the subject. 
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TERİMLER 

Animando: Müziğin daha canlı yorumlanmasını belirten terim. 

Aria: Operalardaki solo bölümler. 

Cavatina: Operalardaki bir karaktere ait basit yapıdaki şarkı biçimi. 

Coloratura (Koloratura): En ince soprano sesi. Ayrıca müzikte kıvraklık ve 

çabukluğu gösteren figürler. 

Crescendo: Sese hafif başlayıp giderek kuvvetlendirmek. 

Decrescendo: Sese kuvvetli başlayıp giderek hafifletmek. 

Dolce: Tatlı bir ifade ile söyleme. 

Dolcissimo: Çok tatlı bir ifade ile söyleme. 

Dramatik: Konu içinde gerilim, çatışma ve acının olması.  

Ensemble (ansambl): Grup. 

Entonasyon: Notaların doğru frekansta temiz şekilde söylenmesi. 

Es (sus): Müzik içindeki sessizliği temsil eden ve süreleri olan işaretlerdir. 

Forte: Kuvvetli. 

ff (Fortissimo): Notaların daha kuvvetli söylenmesi veya çalınması. 

fff (Fortississimo) : Notaların çok daha kuvvetli söylenmesi veya çalınması. 

Forse: Güç uygulamak. Sesin tını hacmini aşmaya zorlamak. 

Phrase (Fraz): İki veya dört ölçülük cümle yapısı. 

Frekans: Sesin titreşim sayısı. 

Chromatic (Kromatik): Yarım tonların ard arda gelmesiyle oluşan dizi.  

Larenks: Gırtlak. Ses tellerinin bulunduğu yer. 
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Leitmotive: Bir melodinin veya motifin belirli bütünlük içinde arada tekrar etme 

durumudur. 

Legato: Notaların arasında hiçbir kopukluk olmadan, bağlı olarak söylenmesi 

veya çalınması. 

Lirik Soprano: Hafif, yumuşak ve duygusal bir tınıya sahip kadın sesi. 

Oktav: Sekizli aralık. Seste bir oktav aralığını kapsayan alan. 

Opera: Belli bir konusu olan, içinde edebiyat, müzik, rol, sahne tasarımı, makyaj, 

kostüm gibi görsel sanatları barındıran sahne sunumu. 

Passione: Tutkulu. 

p (Piano): Notaların hafif ve yumuşak söylenmesi veya çalınması. 

pp (Pianissimo): Notaların daha hafif ve yumuşak söylenmesi veya çalınması. 

ppp (Pianississimo): Notaların çok hafif söylenmesi veya çalınması. 

pppp (Pianissississimo): Notaların çok çok daha hafif söylenmesi veya çalınması. 

Point d’orgue (Puandorg) : Üzerinde bulunduğu notanın süresinin (genelde yarısı  

kadar) uzatıldığını belirten işaret. 

Portanto: Sesin bir notadan diğer notaya nefes almadan taşınması. 

Reçitatif: Şarkı içinde, konuşur gibi söylenen, ritim bakımından esnek olan 

bölümdür.  

Répéter (Repete): Tekrar etmek. 

Register (Rejistir): Ses alanı. 

Sextet: Altılı grup. 

Soprano: İnce kadın sesi. 

Sotto voce: Sesin kuvvetli söylenmeden, düşük bir volümde kullanılması. 

Trajik: Olayların üzücü ve kötü sonuçlanması. 
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Tremolo: İki notanın birbiri ardı sıra çok hızlı bir şekilde hareket ettirilmesi. 

Triole: Üçleme.  Üç notanın bir vuruşluk zamanda eşit olarak söylenmesi veya 

çalınması
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1. GİRİŞ 

Opera sanatı, sahne sanatları alanında, müzikli tiyatro anlamına gelmesine 

rağmen, tiyatrodan tamamen ayrı bir sanat dalıdır. Temelde sadece “rol” ve 

“konu” gibi ortak özellikler olsa da, “teknik” ve “estetik” açıdan farklıdırlar.  

18. yüzyıldan bu yana opera sanatının özgür bir sanat olarak gelişmesi, zamanla 

diyaloglardan arınıp, çaba ve amacı baştan aşağı müzikle anlatım estetiğine 

bağlanmasıyla olmuştur. Giderek opera sanatı, resim, heykel, mimari, makyaj ve 

tiyatro gibi dalları da içinde barındıran bir sahne sanatı haline gelmiştir.   

19.  yüzyıl bestecilerinden biri olan Giuseppe Verdi,  operanın yenileyicisi olarak 

İtalyan opera sanatının zirveye çıkmasında öncü olmuştur. “Aida” operasını 

hazırladıktan sonra kendisini emekli olarak kabul etmiş ve besteciliğe ara 

vermiştir. Artık müziğe bir katkısı olamayacağı inancındayken G. Ricordi’nin isteği 

üzerine W.Shakespeare’in “Othello” oyununu ele alıp bestelemeye başlamıştır. 

“Otello” operasının, teknik açıdan sade oluşu, opera metninin anlatım gücünün 

ileri düzeyde olması, bununla beraber müzikal açıdan hiç kopukluk olmadan akan 

formu, müzik kritikleri tarafından dikkate alınmıştır.  

Bu çalışmada, Verdi’nin “Otello” operasındaki Desdemona karakteri, müzikalite, 

teknik ,rol ve oyunculuk açısından incelenmiştir.  
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2. BÖLÜM: BESTECİNİN YAŞAMI VE ESERLERİ 

2.1. GIUSEPPE VERDI’NİN HAYATI 

 

10 Ekim 1813’te Roncole’de (Kuzey İtalya’da küçük bir kasaba), rehberlik ve 

satıcılıkla geçimini sağlayan köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 

Verdi’nin müziğe olan sevgisini ve ilgisini farkeden babası, elindeki imkânlar 

yettiğince bir müzik öğretmeni tutup, eski bir piyano almıştır. Daha sonra eğitimi 

için kente gitmesi gerektiğini düşünüp Busseto kentine yerleşmişlerdir. Verdi 11 

yaşına geldiğinde, doğduğu kasabada kilise organistliği yapabilecek seviyeye 

ulaşmıştır. Busseto kentinde okuyan Verdi, daha iyi bir eğitim için Milano’ya 

gönderilmiştir. Ailesinin maddi durumu onun eğitimine elverişli olmadığı için, 

Busseto belediyesi ve Antonio Barezzi adlı zengin bir kişi aileye  yardım ederek, 

Verdi’yi himayesi altına almıştır. Verdi, 1839 yılında “Oberto, conte di S. 

Bonifacio” adlı birinci operasını, 1840 yılında ise “Un Giorno Di Regno” (Bir 

Günlük Kral) adlı ikinci operasını yazmıştır. Bu operası başarısız  olmuş, bundan 

dolayı Scala tiyatrosunda ilk ve son kez oynanmıştır. Bu sebepten dolayı içinde 

bulunduğu depresyon döneminde, çok sevdiği eşi ve iki oğlunu arka arkaya 

kaybetmesi, acı içindeki bestecinin onu beklenmedik bir başarıya götüren ve 

1842 yılında Scala’da sahnelenen “Nabucodonosor” (Nabucco) operasını 

yazmasına sebep olmuştur. “Nabucco” operasının ilk oynanışında olağanüstü 

nitelikteki sesiyle büyük ilgi yaratan Giuseppina Strepponi adlı genç ve güzel bir 

sopranoyla tanışmış, uzunca süren dostluk yıllarından sonra, 1859’da 

evlenmiştir. Yaratıcılık dönemindeki en yakın ilgiyi eşinden görmüştür. Verdi, 

Giuseppina ile yarım yüzyılı aşan hayat arkadaşlıklarının anısına, Milano’da bir 

yoksullar yurdu kurmuş ve servetinin önemli bir kısmını bugün halâ varolan bu 

yurda bağışlamıştır. 

Giuseppe Verdi, Avusturya’nın egemenliği altında bulunan İtalya’nın özgürlüğüne 

kavuşması ve ulusal birliğin gerçekleşmesi için girilen savaşa, eserleri ile katkıda 

bulunmuştur. Verdi yalnız sanat dünyasında değil, İtalya halkının gönlünde ve 
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İtalya’nın kaderiyle ilgili çevrelerde “Il Vecchio” (İhtiyar) lâkabıyla anılıyordu.(Altar, 

Opera Tarihi, 2. Cilt,1993, s.249) 

Verdi opera eserleri yazmada olağanüstü başarısı kadar, bağımsızlık 

savaşındaki aktif rolüyle de ün kazanmıştır. 1849 yılında Avusturya ile olan 

çarpışmadan sonra, İtalya’yı kurtarma azmiyle savaşa giren Sardunya Kralı 

Charles Albert, tahtını oğlu II. Victor Emanuel’e terketmiş ve Lombardia-Venedik 

Krallığı ortadan kalkmış, İtalya’nın bu bölgesi Avusturya hâkimiyeti altına 

girmiştir. Bu durum karşısında ulusal bütünlüğü sağlama ve İtalyan ulusunu tek 

bir ilke etrafında birleştirme yolunda büyük çaba gösteren vatansever Kont 

Cavour büyük yankı uyandırıyordu.(a.g.e, 2. Cilt, s.250)  

Bununla birlikte Verdi de, özgürlük ruhunu taze tutacak heyecanı o dönemde 

yazdığı eserlerin çoğunda dile getiriyordu. Böylece Verdi, ulusal birlik inancını, 

İtalyan ulusunun gönlünde yaratmaya çalışıyor ve bu yolda olağanüstü başarı 

sağlıyordu. Giuseppe Verdi’nin vatanseverliğine önemle yer veren tanınmış 

İngiliz müzik yazarı Wilfrid Mellers’ın bu konudaki görüşü şöyledir: “Herşeye 

rağmen İtalya’da devrimci çabalar da eksik değildi. Avusturya’nın baskısı, 

vatanseverlik duygularının ve ruhlarda özgürlük ateşinin doğmasına yol açmış, 

Manzoni ve Verdi gibi sanatçıların, tıpkı Cavour gibi siyasal önderler ve ulusal 

kahramanlar olarak anılmalarını gerektirmiştir.” (a.g.e 2.Cilt, s.251) 

İtalyanların ulusal birlik yolunda, özellikle 19. yüzyılın ortalarında göze almış 

oldukları son on yıllık savaşta Verdi’nin katkısı çok büyüktür. 1848 yılında sanatçı 

Paris’e gider. İtalyan ulusunun birliği sağlama yolundaki eylemlerinin  kendisine 

olağanüstü ödevler yüklediğine inanıyordu. Böylelikle Paris’teki İtalyan 

kolonisinin başına geçen Verdi, dünya kamoyuna: “İtalya’ya yardım!” sloganı ile 

yönelmiş ve vatan sevgisinin en üstün örneklerinden biri olan bildirisinde şöyle 

demiştir:  

“İtalya’nın özgürlüğe kavuşması yolunda kaybedilecek her an, bugün artık sadece 

Avrupa’daki baskı rejimi lehine kazanılmış bir zafer olacaktır. Halen Avrupa’da bir savaşın 

başlamasından korkuluyor ama bu savaşın çoktan gelip çatmış olduğunun kimse farkında 

değil. Avrupa hem de birbiriyle anlaşması imkânsız iki zıt prensibin doğurduğu bir savaşla 
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karşı karşıya ve artık hiç kimse adaletten, gerçekten, yeni bir Avrupa’dan da söz 

edemiyor.” (a.g.e, 2. Cilt, s. 254) 

Bu bildiriden sonra Verdi, İtalya’nın özgürlük savaşı için bir ilâhi bestelemiş eserin 

başına şu cümleyi yazmıştır: 

“Bu ilâhi ile birlikte, top seslerinin yaratacağı müziğin de Lombardia ovalarında artık 

çınlamasını dilerim.” (a.g.e, 2. Cilt, s.254)  

Verdi’nin eserleri, İtalya’da politik tansiyonun ibresi olmuştur. Yazdığı opera 

eserlerinde dile getirdiği vatanseverlik, İtalya ulusunu özgürlüğe kavuşma ilkesi 

yolunda birleştirmiştir.  

Giuseppe Verdi’nin 88 yıllık ömrüne sığdırdığı 30 opera, 4 farklı yaratış 

döneminde incelenmektedir. 1839 - 1892 yıları arasındaki 53 yıllık süredeki bu 4 

ayrı bölüm, besteci yaratış döneminde sürekli bir gelişme göstermiş ve her 

dönem farklı bir Verdi’yi ortaya çıkarmıştır. Verdi’nin bu 4 Yaratış Dönemi 

başlıkları şöyledir: 

I) Verdi’nin Çıraklık ve Olgunlaşma Dönemi  

II) Verdi Sanatında Büyük Dönem  

III) Verdi’nin Duraklama, Yükseliş Dönemi 

IV) Verdi Yaratıcılığında Zirveleşme ve Olağanüstü Başarı Dönemi (a.g.e, 

2.Cilt, s. 243) 
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Resim 1. Giuseppe Verdi 

 

2.2. VERDI’ NİN OPERALARI 

 

2.2.1. Verdi’nin Çıraklık ve Olgunlaşma Dönemi (1839-1850) 

Giuseppe Verdi, bu onbir yıllık sürede, ikisi komik (buffo) olmak üzere 16 opera 

yazmıştır. Verdi, birçok sanatçı gibi kendinden önceki bestecilerden çok az da 

olsa esinlenmiştir. Ünlü opera eleştirmeni Oskar Bie (1864-1938) şöyle demiştir: 

 “İtalya’da Verdi’nin gençlik operaları olarak sunulan eserlerinin hepsini dinledim ve 

bestecinin aşağıda açıkladığım şekilde geçmişten etkilenmiş olduğunu gördüm. Şöyle ki 

Verdi, önce Rossini’yi, ondan sonra da Bellini’yi ve en çok da Donizetti’yi taklit etmiş, 

sonra da dini konular ve vatanseverlik konularıyla ilgili vokal müzik eserlerine karşı 
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duyulan bir isteğin ateşi içinde, ansızın parlayıvermiş ve eninde sonunda, ruhunda, 

kişiliğine özgü, hissi melodilerden gelen bir anlatım gücü uyanıvermiştir. Muhakkak olan 

bir şey varsa o da bu durumların hiçbirinin kesin ve değişmez birer dönem olmamasıdır. 

Çünkü Verdi’de hoşa gitmeyen geriye dönüşler olduğu kadar, ansızın fakat dâhice 

başgösteren gelecekle ilgili tasarılarla da karşılaşılmaktadır.” (a.g.e, 2.Cilt, s. 268) 

Verdi 1832 yılında, Milano Konservatuvarı’nın giriş sınavında başarısız olunca, 

Scala Tiyatrosunun klavsenisti Maestro Lavigna’nın özel öğrencisi olarak 

bestecilik üzerine çalışmalarına başlamıştır. 26 yaşında opera alanında ilk 

bestesi olan “Oberto, Conte di S. Bonifacio” adlı müzikli dramını bestelemiş ve 

eser Scala Tiyatrosu’na kabul edilerek 17 Kasım 1839’da büyük başarı ile 

oynanmıştır. Bu başarı Verdi’de yazma inancını daha da kuvvetlendirmiştir. 

Eleştirmen Oskar Bie’ye göre, Bellini’yi taklit eden Verdi, “Oberto, Conte di S. 

Bonifacio” operasının ilk oynanışından sonra, müzik dünyasında sesini 

duyurmuş, İtalya’nın ünlü basımevi Ricordi, bu eseri basmaya hazır olduklarını 

belirterek, yeni eser siparişleri de vermeye başlamıştır. Bu başarı ile müzik 

sanatının her dalında eser yazma denemelerinde bulunan Verdi, daha çok 

“müzikal-dram” alanında eser yazmayı uygun görmüştür. Bir yıl sonra yazmış 

olduğu “Un Giorno Di Regno” (Bir Günlük Kral) adlı ilk komik operasıyla hiçbir 

başarı elde edememiştir. Buna çok üzülen Verdi, iki yıl eser yazmamıştır. 

Eleştirmen Oskar Bie, bu komik operayı kötü yazılmış bir opera eseri olarak 

görmüştür. İtalyan ulusunun bağımsızlık savaşının en hareketli döneminde 

yaşamış olan Verdi, yazdığı eserlerde üstü açık veya kapalı, vatanseverlik 

çağrısında bulunmuştur. Verdi, özellikle “Nabucco” operası ile yepyeni bir dönem 

içinde yazdığı eserlerde, Rossini’nin tarzında görülen Italianissimo” 

(İtalyanlaşma) duygusunu geliştirmiştir. (a.g.e, 2. Cilt, s. 269) 

Verdi, Milano için yazdığı “Nabucco” ve “I Lombardi” operalarıyla, dini konuları 

işlemiş gibi görünmüş, aslında kapalı bir dil kullanarak siyasal amaca yönelmiştir. 

“I Lombardi” operasında yer alan “Giselda’nın Duası” bölümüyle kendi kişiliğine 

uygun bir yaratma stiline adım atmıştır. Yine bu eserdeki Oronto-Giselda ikilisi, 

Verdi’nin daha sonraları yazmış olduğu “Rigoletto” operasındaki cümle 

formlarının ilk oluşumları görülmektedir.(a.g.e, 2. Cilt, s.260) 



7 

 

1844 yılında bestelediği “I Due Foscari” operasındaki Venedik Doj’unun Cavatin’i, 

Verdi’ye özgü acı ve ızdıraptan gelen bir anlatımı yansıtmaktadır. Bestecinin 

geleceğin dehası olma yönündeki ilk örnekleri ise, “I Lombardi”, “I Due Foscari” 

ve “Ernani” operalarındaki ansambl ve final cümleleri sayılabilir. Verdi, Victor 

Hugo’nun “Hernani” adlı oyununun librettosunu “Ernani” adıyla besteleyip, 

vatanseverlik duygusunu en çok bu eserde belirtmiştir. “I Lombardi” ve “Ernani” 

operalarında yer alan tek sesli korolar ve siyasal içerikli metinler seyirciyi büyük 

bir heyecanla etkilemiştir, İtalya’nın her yerine çok hızlı yayılmış ve bütün 

tiyatrolar bu eserleri oynama konusunda birbirleriyle yarışa girmişlerdir (a.g.e, 2. 

Cilt, s. 270-271) 

“Ernani” operasındaki koro partilerini halkın da büyük bir heyecanla söylemesi, 

bazı tiyatroların sansür gerekçesiyle kapatılmasına neden olmuştur. Giuseppe 

Verdi’ye özgü arya türü, “Ernani” operasındaki Elvira rolü için yazılmış olan 

Cavatin’le ortaya çıkmıştır. Verdi’nin stilindeki incelik ve zarifliği gösteren 

melodiler, tek sesli basit ama etkileyici koro partileri ve “ensemble’lar” sadeliğin 

yanı sıra, eserlerindeki sürpriz sahneler de oldukça dikkat çekmiştir. Verdi’nin “La 

Traviata” ve “Aida” operasına kadar geliştirdiği müzikte yer alan anlatım gücünün 

esas temeli, “Ernani” operasının son sahnelerine dayanır.(a.g.e, 2. Cilt, s. 272) 

Giuseppe Verdi, I.Yaratış Dönemi’nin diğer eserleri olan, “I Masnadieri” 

(Haydutlar), “Jérusalem” (Kudüs) ve “Il Corsaro” (Korsan) adlı operalarında 

siyasal konuları ele almamış, fakat 1849 tarihinde “La Battaglia di Legnano” 

(Legano Savaşı) adlı eserini politik amaçla yazmıştır. Verdi, “Luisa Miller” ve 

“Stiffelio” operalarında da politikanın dışında kalmış ve I. Yaratış Dönemi, bu iki 

opera ile sona ermiştir. 

 

2.2.2.Verdi’nin II. Yaratış Dönemi – Büyük Dönem (1851-1853)  

1851-1853 yılları arasındaki bu dönem kısa bir süre gibi görünse de, yaratışta 

büyük bir dönemi kapsamaktadır. “Rigoletto”, “Il Trovatore” ve “La Traviata” 

operalarına kadar gelen süre, gelişim ve oluşum eylemleri içinde geçmiştir. Verdi, 

eserlerinin trajik yapılarını yeterince belirtebilme yolunda çok çaba harcamış ama 
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melodik ve armonik açıdan geleneksel İtalyan stiline dönmekten de geri 

kalmamıştır. Bununla beraber, arka arkaya sahneye konmuş  olan bu üç eser ile 

sağlanan başarı, Verdi’nin İtalya’da olduğu kadar Avrupa’nın sanat 

merkezlerinde de yer almasını sağlamıştır. Bu eserler kısa sürede uluslararası 

repertuvarlarda yerini almış ve bestecinin büyük bir yaratıcı olarak tanınmasını 

sağlamıştır.  

 

2.2.3.Verdi’nin III. Yaratış Dönemi ( Duraklama, Yükseliş Dönemi 1855-1867) 

“Rigoletto”, “La Traviata” ve “Il Trovatore” ile zirveye ulaşan besteci, III. Yaratış 

Dönemi’nde iki yıllık bir duraklama dönemi geçirmiştir. Bu duraklamayı,  

gelecekteki zaferlere hazırlanış dönemi olarak da tanımlayabiliriz. Çünkü bu 

dönemi izleyen süreçte olağanüstü başarılara imza atacağı önemli eserler 

verecektir. Bu eserlerden başlıcaları “I Vespri Sicilliani”, “Aroldo” (Bu eser 

“Stiffelio” operasının yeniden işlenmiş biçimidir), “Simon Boccanegra”, “Un Ballo 

in Maschera”, “La Forza del Destino”, “Macbeth”, “Don Carlos”dur. 

 

2.2.4.Verdi’nin IV. Yaratış Dönemi (Olağanüstü Başarı ve Zirveleşme) (1871-

1892) 

Bu dönemin özelliklerinden biri, olayların müzik diliyle anlatılmasıdır. Müziği daha 

ön planda tutan Verdi, eski İtalyan geleneğinden koparak, reforma olan inancıyla 

sanatın gelişebileceği ve değişebileceği görüşüne bağlı kalmıştır. (a.g.e, 2. Cilt, 

s. 360-361)  

Besteciliğinin bu kadar gelişip zirveleşmesi, bu inancına bağlanabilir. IV. Yaratım 

Dönemi’nin eserleri olan “Aida”, “Otello” ve “Falstaff” operalarının müziksel 

içeriğinde daha güzeli ve duygusallığı hedeflenerek, insan sesi ön planda 

tutulmuştur ve bu sayede besteci olağanüstü başarı elde etmiştir. 

 “Verdi’nin bu üç operasında (Aida, Otello ve Falstaff) konular içinde oluşup 

gelişen olaylar sanki müzikleşmemiş, adeta bestecinin müzikleri olaylaşmıştır. 
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Böylece librettolar sadece yaratımda zirveleşme aracı olmuş ve besteci olayları 

doğrudan doğruya müziğin diliyle yansıtma olanağını elde etmiştir.” Zamanın ünlü 

müzik eleştirmeni Oskar Bie, bestecinin üstün betimleme dehasını bu cümlelerle 

ifade etmiştir. (a.g.e, 2. Cilt, s. 360) 
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3.BÖLÜM: OTELLO OPERASI (1887) 

 

1564-1616 yılları arasında yaşamış olan ünlü şair William Shakespeare,  Othello 

trajedisini (1604-1605) İtalyan yazar Giambattista Giraldi’den  (1504-1573) 

almıştır. Shakespeare Giraldi’nin “Hecatommiti” adlı eserinden alıntıladığı bu 

hikayeyi  tekrar işleyerek, “Venedikli Zenci” adıyla sahneye koymuştur. (a.g.e, 2. 

Cilt, s. 382) 

Otello trajedisini opera olarak besteleyen ilk besteci, (Verdi’den 71 yıl önce) G. 

Rossini’dir. Fakat Rossini metinde bazı değişiklikler yaparak mendil konusunu 

mektup olarak değiştirmiş ve konuyu bu mektubun yanlış bir kişiye gitmesinden 

dolayı yaşanan bir felaket olarak ele almıştır. Rossini’ye büyük başarı sağlayan 

Otello, 71 yıl sonra Verdi’nin bestelediği Otello’nun yarattığı üstün başarıdan 

dolayı unutulmuş ve neredeyse hiç oynanmamıştır. Verdi’nin duraklama 

döneminde (1855–1857) geçirdiği depresyon sırasında, “Otello” operasını 

yaratma düşüncesi de aklının bir köşesindeydi. Arkadaşı ressam Domenico 

Morelli, kostüm ve karakter yaratımında özellikle Jago için olan fikirlerini sunmuş, 

Verdi de bunları dikkate almıştı.  

“Morelli’ye göre Jago karakteri, karanlık kalpli, ufak tefek, mizacı kurnaz ve dışa dönüktü. 

Kostümleri için ressamın uygun gördüğü renk siyahtı. Oysa Verdi siyah elbiseyi onaylasa 

da arkadaşının, bu karakter için düşündüğü fiziksel özelikleri onaylamamıştır. Kafasındaki 

Jago’nun fiziksel özellkleri bütünüyle farklıdır. Verdi’ye göre Jago, uzun boylu, ince dudaklı, 

çıkık alınlı, arkaya doğru genişlemiş  kafasıyla adeta bir maymunun en yakın arkadaşı gibi 

görünen fiziki özelliklere sahip olan bir adamdır. Operanın başrolü olmamasına rağmen 

Jago karakterine bu denli önem verilmesinin nedeni de şudur: Konuyu baştan aşağı 

okuduğumuzda olaylar, Jago’nun hain  sonucunda gelişmiş olduğu anlaşılır. Bu kadar dram 

yüklü olmasının sebebi, Jago’nun sınırsız kötü bir kalbi olmasıdır. Aslında oyun, Jago 

karakterinin sebep oldukları üzerine oynanmıştır.” (Marek, 1957, s. 108) 

Dört perdeden oluşan “Otello” operası, ilk kez 5 Şubat 1887 tarihinde Milano’da 

sahnelenmiştir, librettosu ise Verdi’nin yakın arkadaşı olan İtalyan besteci Arrigo 

Boito tarafından yazılmıştır. Hem besteci hem de şair olan Boito, arkadaşına olan 

bağlılığını, “Otello”nun librettosunu yazarken göstermiş olduğundan, Verdi daha 
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sonra besteleyeceği “Falstaff” operasının librettosunun da Boito tarafından 

yazılmasını istemiştir.  

Arrigo Boito’nun Verdi’ye olan hayranlığı nedeniyle “Otello”nun librettosunu 

yazması, eserin üstün başarı kazanacağının da garantisi olmuştur. Bununla 

beraber eserin form olarak Wagner müziğine yakınlık göstermesi de büyük ilgi 

uyandırmıştır.(Altar, Opera Tarihi, 2.Cilt, 1993, s.383)  

Besteci bu eserinde eski arya formunu ortadan kaldırıp, karakterlere özgü 

“leitmotive”ler ve kısa fakat derin anlamı olan frazlara sıklıkla yer vermiştir.  

Konudaki irade dışı tutku, zekâ, coşkulu hayat ve önlenemez ölüm adeta Verdi’yi 

yansıtmaktadır. Eserin içeriğindeki ağırbaşlı tutum, ardı ardına gelişen olaylar ve 

tatlı sert atmosferin yanı sıra, sahneyle orkestra arasındaki güçlü uyum önemli 

yer tutmaktadır ki tüm bu özellikler, eserin üst düzeydeki akıcılığını sağlayan 

temel faktörlerdir. Verdi gerek müzik gerekse psikolojik olarak çok güçlü bir eser 

olan “Otello” ile bestecilikte zirveye ulaşmıştır.  

Eserin rol dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Otello:   Mağripli bir komutan (Tenor) 

Desdemona:  Otello’nun eşi (Soprano) 

Jago:    Bayraktar (Bariton) 

Cassio:   Yüzbaşı (Tenor) 

Roderigo:   Venedikli bir soylu (Tenor) 

Lodovico:   Venedik Cumhuriyeti elçisi (Bas) 

Montano:   Kıbrıs’ta Otello’dan önceki komutan (Bas) 

Araldo:   Bas 

Emilia:   Jago’nun eşi, Desdemona’nın hizmetçisi (Mezzosoprano) 

Tayfalar, askerler, soylu kadınlar ve erkekler, halk 
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3.1. BIRINCI PERDE   

Limana yaklaşan Amiral gemisini bekleyen halk büyük bir heyecan içindedir. 

Gemi limana güçlükle yanaştıktan sonra Otello halka Osmanlılarla  yaptığı savaşı 

nasıl kazandığını anlatır ve kendisini bekleyen eşi Desdemona’yla kucaklaşır. Bu 

sırada, kötü bir karaktere sahip olan bayraktar Jago, Otello ve Yüzbaşı Cassio ile 

karşılaşır. Jago Otello’dan nefret etmektedir çünkü Otello, Cassio’yu başarılı bir 

muharebe ertesinde subaylığa terfi ettirmiştir. Jago Cassio’nun kendisinden önce 

subay olmasını hazmedememektedir. İntikam almak için plan kuran Jago, önce 

Cassio ve Roderigo’nun arasını açmak için işe koyulur.  

Kutlamalar sırasında Jago, Cassio’ya içki sunar. Cassio her ne kadar içki içmeyi 

reddetse de sonunda sarhoş olur. Roderigo’nun Cassio’yla alay etmesi genç 

subayı öfkelendirir. Montano’nun da araya girmesiyle tamamen kontrolünü 

kaybeden Cassio, kılıcı ile Montano’ya saldırır. Bu sırada Jago da halkı  kışkırtır 

ve etrafta büyük bir gürültü oluşur. Sesleri duyan Otello gelir ve Cassio’yu 

rütbesini alarak cezalandırır. Bu cezaya Jago çok sevinmiştir. Otello’nun eşi 

Desdemona da gürültüyü duyup koşarak gelir. Otello herkese evlerine gitmelerini 

söyler. Ay ışığında ve sessizlik içindeki limanda Otello ve Desdemona yalnız 

kalırlar.  

 

Resim 2. Birinci perdedeki aşk düeti. Otello ve Desdemona 
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Eserin birinci perdesinde Verdi karakterleri sadece tanıtacak şekilde, çok kısa yer 

vermiştir, fakat bu bile psikolojik profillerin açıkça anlaşılabilmesi için yeterli 

olmuştur. Bu perdedeki koro partisinin zerafeti ve canlılığının yanısıra Otello ve 

Desdemona’nın birbirlerine duydukları tutkunun ifade edildiği aşk dueti, eserin ilk 

perdesindeki huzurlu atmosfere yakışacak stilde sade ve zariftir.  Bu duet, 

atmosferi zirveye taşıyan bir öpücük ve teknik açıdan solistleri oldukça zorlayan 

bir “pianissimo”yla sonlanmıştır.  

 

3.2. İkinci Perde 

Jago sarayın salonunda Cassio’yu rütbesini geri alabileceğine, bunun için de, 

Desdemona’nın kendisine yardım edebileceğine inandırmaya çalışmaktadır. 

Desdemona ile Emilia sarayın bahçesinde dolaşırken, Cassio yanlarına yaklaşır 

ve Desdemona ile görüşmek ister. Tam da Jago’nun planına uygun şekilde, 

Otello, Desdemona ve Cassio’nun görüşmelerine şahit olur. Zaten Jago, 

Otello’nun kıskançlık duygularını kamçılamış, eşi Desdemona ve Cassio 

arasında bir ilişki olduğuna dair şüpheli ithamlarda bulunmuştur. Otello Jago’dan 

söylediklerini ispat etmesini ister.  

Etrafta denizciler, çocukları ve eşleriyle birlikte çok sevdikleri Desdemona’ya 

şükranlarını sunmaktadır. Herkesin barış içinde olması Otello’yu mutlu etmiştir. 

Fakat bu sırada Desdemona’nın Cassio’nun affı için kendisinden yardım istemesi 

onu çileden çıkarır. Bu konuyu daha sonra ele almak istediğini, başının ağrıdığını 

söyleyerek eşinin isteğini reddeder. Desdemona kocasının baş ağrısını 

iyileştirmek için ona hediye etmiş olduğu mendile ihtiyaç duyar fakat Otello 

dizginleyemediği öfkesiyle mendili yere fırlatır. Hizmetçi Emilia mendili almak için 

uzansa da, Jago daha erken davranıp karı-kocaya fark ettirmeden gizlice mendili 

cebine sokar. Desdemona, Otello’nun öfkeli davranışlarına anlam veremez çünkü 

kocasının bugüne kadar onun kalbini kırdığı görülmemiştir. Bu durum genç kadını 

çok üzer, ondan güzel birkaç söz beklese de Otello onu şiddetle iterek 

uzaklaştırır. 
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Jago Otello’yu sahte bir teselli ile yatıştırmayı dener. Fakat Otello içinden 

atamadığı şüpheleri yüzünden, Jago’ya bu ilişkiyi ispat etmesi konusunda ısrar 

eder. Jago Desdemona ve Cassio’nun buluştukları saatleri tespit etmenin çok zor 

olduğunu söyler. Cassio’nun gece uykusunda Desdemona’ya olan aşkını 

sayıkladığı yönünde söylentiler duyduğundan ve Cassio’nun elinde işlemeli bir 

kadın mendili gördüğünden bahseder. Mendil Otello’nun Desdemona’ya verdiği 

ilk hediyedir. Otello hiddetle öç almak için yemin eder ve Jago da kendisine 

yardım edeceğini vadeder. 

 

Resim 3. İkinci perdede Desdemona Cassio için af dilerken. Otello ve Desdemona 

İkinci perde, müzikal motifler açısından birinci perdeye nazaran biraz daha 

canlandırılmıştır. Bu perdenin en can alıcı bölümü Jago’nun monoloğudur (Credo 

in un Dio Crudel). Arya formunda işlenmiş olan bu kısım, Jago’nun yaradılıştan 

sahip olduğu derin “kötü”lük kavramının, oyunculuk anlatımı açısından üstün bir 

hakimiyet gerektirdiği konusunda da önemlidir. Besteci bu perdede 19.yy opera 

sanatına ilişkin “eşlikli reçitatif formu”nu kullanmıştır. Otello’nun kıskançlık 

duygusunun kendini göstermeye başlamasını takiben, Otello ve Jago’nun 

düetindeki, yorum gücünün üstünlüğünden dolayı besteci arya formunun yanı 
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sıra konuşmalara da yer vermiştir. Bu 19.yy opera sanatında sıklıkla kulanılan 

“eşlikli reçitatif formu”na uygun bir örnektir. 

 

3.3. ÜÇÜNCÜ PERDE 

Jago ile Otello sarayın büyük salonundadır. Jago, Cassio’yu tuzağa düşürmek 

için  kendisiyle konuşacağını, isterse bu konuşmayı Otello’nun da gizlice 

dinleyebileceği konusunda akıl vermektedir. Tam o sırada Desdemona’nın 

yaklaştığını göre Otello, Jago’yu gönderir. Otello kalbinin soğuduğu 

Desdemona’ya mesafeli bir tavır sergiler. Başının ağrıdığından yakınır. 

Desdemona mendilini ıslatarak kocasının yüzünü silmek ister. Fakat 

Desdemona’nın elindeki mendil, Otello’nun beklediği mendil değildir ve bu 

duruma çok öfkelenir. Kocasının bu haline anlam veremeyen Desdemona, 

üzüntü ve şaşkınlıkla birlikte gözyaşları içinde salondan ayrılır. Otello aldatılma 

duygusu ile başbaşa kalmıştır. O sırada Cassio ve Jago yaklaşmaktadır. Otello 

konuştuklarını rahat duyabilmek için hemen saklanır. Jago konuşmayı Otello’nun, 

karısının kendisini aldattığına kesin olarak inanacağı şekilde düzenler. 

Yetmezmiş gibi Cassio’nun elinde Desdemona’ya ait mendili de görünce çılgına 

döner. 

Cassio gittikten sonra Jago, Otello’nun konuştuklarını duyup duymadığından 

emin olmak ister. Oysa Otello Desdemona’yı öldürmeye çoktan karar vermiştir ve 

Jago’ya “Onu nasıl öldüreyim?”diye sorar. Jago’nun cevabı ise “Seni aldattığı 

yatağında boğ” olur. Otello Jago’ya borçlu olduğunu düşünerek onu yüzbaşılığa 

yükseltir. 

Desdemona ve Otello maiyetiyle birlikte Venedik Elçisi’ni karşılarlar. Elçi, Venedik 

Doj’unun (Adalet Bakanı) emriyle Otello’ya hemen Venedik’e gitmesini ve yerine 

vekil olarak Cassio’yu bırakmasını söylemiştir. Bu durumu bir fırsat olarak gören 

Desdemona, Otello’dan Cassio’yu affetmesini rica eder. Otello öfkesine hâkim 

olamayarak Desdemona’yı yere fırlatır.  Korkudan herkes uzaklaşır ve Otello’nun 

yanında sadece Jago kalır. Otello geçirdiği öfke nöbetinden dolayı bitkin düşüp 

bayılır. Halk hep bir ağızdan “Şeref sana Venedik aslanı” diye haykırırken, Jago 
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da yerde yatan Otello’yu göstererek “İşte burada yatıyor Venedik aslanı” diye alay 

eder. 

 

Resim 4: Üçüncü perdede, “A terra” sahnesindeki Desdemona. 

Üçüncü perdede Otello’nun kıskançlığı, Desdemona’nın şaşkınlık içindeki 

üzüntüsü ve Jago’nun zirveye ulaşan intikam duygusu bestecinin üstün dehasıyla 

betimlenmiştir. Perdenin sonu kıskançlık ve öfkenin en üst hali ile son bulur. 

 

3.4. DÖRDÜNCÜ PERDE 

Desdemona yatak odasında hizmetçisi Emilia ile birliktedir. Emilia 

Desdemona’nın saçlarını tararken, ölümünün yaklaştığını hisseden Desdemona, 

küçükken annesinin kendisine uyumadan önce söylediği, bir söğüt ağacından 

bahseden huzur dolu bir şarkı olan “Salce”yi  söyler. Desdemona Emilia’ya veda 

eder ve akşam duasını (Ave Maria) edip yatağına uzanır. Uykuya dalmak 

üzereyken sessizce odaya giren Otello, öldürmeye kararlı olduğu eşini bir süre 

izler ve üç defa öper. Bu öpücüklerle uyanan Desdemona can havliyle, kendisini 

Cassio’yla aldatmadığını, gereksiz yere öfkelendiğini anlatmaya çalışır ve 

Otello’nun kendisini öldürmemesi için yalvarır.  Fakat Otello kararlıdır ve 

Desdemona’yı kendi elleriyle boğar.  



17 

 

Bu sırada Emilia telaş içinde, Roderigo’yla Cassio’nun kavga ettiğini ve bunun 

sonucunda bir cinayet işlendiğini haber vermek için yanlarına gelmiştir.  Otello 

merakla Cassio’nun hayatta olup olmadığını sorar. Cassio hayattadır. Can 

çekişen Desdemona ise hala ölüm döşeğinde kocasına ihanet etmediğini, suçsuz 

olduğunu mırıldanmaktadır. Otello bu sözleri duyan Emilia’ya  Desdemona’nın 

yalan söylediğini,  Cassio ile aralarında bir ilişki olduğunu, buna kanıt olarak da 

Jago’nun anlattığına göre, karısına ilk hediye olarak verdiği bu mendili 

Cassio’nun elinde görmüş olduğunu söyler. Eşini bu nedenle öldürmüştür. Emilia 

hanımının halini görünce olan bitenin kocası Jago tarafından planlanmış 

olduğunu anlar ve bu trajedi karşısında çığlıklarına hakim olamaz. Bu sesleri 

duyan Cassio, Montano, Lodovico ve Jago koşarak yanlarına gelirler. Otello 

Cassio’yu suçlar ve Emilia da Jago’ya bu konu hakkında ne düşündüğünü sorar. 

Jago Emilia’ya susmasını söylese de kadın olan biteni anlatmakta kararlıdır. 

Desdemona’nın düşürmüş olduğu mendili Jago’nun kendisinden önce almış 

olduğunu ve kocasının bu mendili ne amaç için kullanılacağını anlam 

veremediğini anlatır. Hain planlarının meydana çıkacağını anlayan Jago, 

kaçmaya yeltenir. O kaçmak üzereyken Otello üzerine atılır fakat bu sırada 

elindeki kılıcını düşürür. Etraftaki insanlar yere yığılmak üzere olan Otello’yu 

tutmaya çalışırlar. Otello karısını suçsuz yere öldürmüş olmanın verdiği vicdan 

azabıyla daha fazla yaşayamayacağını anlar ve cebindeki hançeri kalbine 

saplayarak kendini öldürür. 
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Resim 5: Dördüncü perdede Otello’nun Desdemona’yı yatağında öldürüşü. 

  



19 

 

4.BÖLÜM: DESDEMONA KARAKTERİNİN İNCELENMESİ 

 

Desdemona, uzun sarı saçları olan, beyaz tenli ve çok güzel bir genç kadındır. 

Mağripli bir komutan olan kocası Otello, kendisinden yaşça büyüktür. Fakat 

aralarındaki bu yaş farkına rağmen sadakât dolu aşklarıyla, evliliklerini 

sürdürmektedirler. Cassio’dan önce subay olamayan Jago’nun hain planına 

kurban edilirler. Jago, Cassio ile Desdemona’nın sevgili oldukları yönünde bir 

plan hazırlamıştır. Bu planında da başarılı olmuştur çünkü hain oyununda, 

Otello’nun karısı Desdemona’ya hediye ettiği mendili, sanki Desdemona 

Cassio’ya vermiş gibi kullanmıştır.  

Bu dört perdelik operada, Desdemona’nın naif ve lirik karakteri gerek rol  gerekse 

seslendirmede ifade olarak görülür. 

 

4.1 BİRİNCİ PERDE 

Bu perdedeki aşk düeti ile sahnede ilk kez yer alan Desdemona, kocası 

Otello’nun zaferi sebebiyle gurur ve kıvancını ifade etmektedir. Otello’ya olan 

sadık aşkı, kocasının doğduğu çöllere gitme arzusu ve Otello’nun çektiği acıları  

iyileştirme isteğini dile getiren cümleler yorumlanırken, oldukça yumuşak, aşk 

dolu ve teknik açıdan sağlam bir “legato” ile söylenen ifadelere yer verilmelidir. 

Uzun cümleler ve tiz notalarda sıklıkla kullanılmış olan “piano” ve “pianissimo” 

nüansları titizlikle yorumlanmalıdır. Aşkı ve kocasının gücüyle gururlanan 

Desdemona’nın, bu düette söylediği her kelimede, taşıdığı bu gururun manasını 

yansıtmak üzere, kelime anlamları vurgulanarak yorumlanmalıdır. Desdemona 

karakterinin ses rengi lirik sopranodur. Yorumcu, birinci perdede oldukça lirik ve 

sakin bir tını tercih etmelidir. Oyunculuğu da yine şarkı söylerken benimsediği lirik 

ifade ile eşdeğer olmalıdır. Volümü çok arttırmadan sadece aşk ve özlem 

duygularını ifade etmesine yardımcı olacak bir ses kuvveti yeterlidir. 
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Fakat üçüncü ve dördüncü perdedeki dramatik atmosferin doğru ifade 

edilebilmesi için, lirik sesin yanı sıra dramatik bir tınının da kullanılması  

gerekmektedir.  

Her yeni cümleye yumuşak başlamalı ve uzun cümleler olduğu için nefesin stabil 

ve kontrollü biçimde üflenmesine çok dikkat edilmelidir. Düette genel olarak “p”, 

“pp”, “ppp” ve “crescendo” nüansları olduğu için asla forte (kuvvetli) 

söylenmemelidir çünkü forte söylemek düetin genel anlamını bozacaktır. Düette 

Desdemona’nın ilk cümlesi, Otello’nun son cümlesinin devamı gibi başlamalıdır. 

 

Şekil 1. 

 “Quanti tormenti” den sonra gelen onaltılık es işareti, bizi nefes almamız 

konusunda yanıltmamalıdır. Çünkü o es, ifade için yazılmış olup cümlenin 

manasını kuvvetlendirmek amacıyla kullanılmıştır. (Şekil 1)  

Onaltılık esten sonraki Si Naturel ile başlayan kısım, arkasından gelecek olan ve 

ikinci oktav La ile son bulacak uzun nefesli fraz açısından önem taşımaktadır. 

Sekizlik nota ile biten bu cümleyi biraz daha kısa kesmekte fayda vardır. (Şekil 2) 

Bu cümlede bulunan sekizlik es az sonra gelecek olan ikinci oktav La notasından 

önce yorumcunun nefes alması için iyi bir fırsat olacaktır. Bununla beraber 

yorumcunun vuruşun gerçek zamanından taşmamaya özen göstermesi 

önemlidir. Uzun bir cümle olan “e quanta speme ci condusse ai soavi 

abbracciamenti” cümlesi, nefes uzunluğu açısından da zorlayıcı olabileceği için, 

Sol Bemol notasından önce  (soavi abbracciamenti)  küçük bir nefes ile ikiye 
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bölünebilir. Cümle bütünlüğünü koparmadan ve enerjiyi kesmeden alınan bu 

nefes yorumcuyu  rahatlatacaktır. 

Şekil 2. 

Şekil 2’de görülen “Oh! Come é dolce” ile başlayan cümlede, sopranolar için kimi 

zaman zorlayıcı olabilen ikinci oktav Mi Naturel notasının, besteci tarafından, 

adeta uzaktan duyulurcasına hafifleyerek bitirilmesi istenmiştir. Bu üstüste gelen 

Mi notalarının hacmi ağır düşünülürse entonasyon kaybı yaşanabileceği için, bu 

notalara gereken tını, volüm ve hacim genişliği açısından titizlik gösterilmesi 

önem taşır. Böylelikle  dört vuruşluk Mi Naturel notasında istenen “crescendo” ve 

“decrescendo” yapılması için de kolaylık sağlanmış olur. 
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Verdi gibi bir deha, şarkıcıya büyük kolaylıklar sağlayacak nefes, ifade ve 

dinamikleri nota üzerinde itinayla belirttiği için, yorumcunun gördüğü tüm bu 

detaylara titizlikle dikkat etmesi kendi yararına olacaktır. Aksi yönde bir tutum, 

yorumcunun zorlanmasına sebebiyet verebilir.  

 

Şekil 3.  

Bu cümleye giriş orkestra partisindeki eşlik motifinin devamı olarak 

düşünülmelidir. Aksi takdirde cümle bütünlüğü bozulabilir. Nefes “vita” 

kelimesinden sonra alınırsa bütünlük korunmuş olur. (Şekil 3) 
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Şekil 4.  

Şekil 4’te, ikinci vuruşun son onaltılığı ile başlayan “ed io” cümlesinde Verdi’nin 

karakteristik yazım stilinden birini görmekteyiz. Buradaki onaltılık notalar çok 

belirgin olmalıdır. Süregiden bu cümleye ait ritmik yapıdaki “köşe”ler, 

genişletilmeden ve vuruşun zamanlamasına sadık kalınarak yorumlanmalıdır. 

 

Şekil 5.  
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Yine bu sayfada onaltılık notaların, belirgin olması gerekliliğinin yanısıra, “legato” 

söylemenin de önemini bir kez daha vurgulamak faydalı olur. Bu bölümdeki küçük 

notalara denk gelen hecelerin telaffuzu zorlayıcıdır. Her hece içindeki sessiz 

harfler özenle belirtilirse, bu zorluğun önüne geçilebilir.  İtalyan dilinin kendine 

özgü aksanlarının da yorumlanma sırasında belirtilmekle birlikte,  şayet 

zorlanılıyorsa müziksiz olarak sadece ritmle konuşarak çalışmak şarkıcıyı 

rahatlatacaktır. Aradaki sekizlik ve onaltılık esler nefes alma fırsatı olarak 

düşünülmemelidir. Bu kısa anlardaki nefesler, anlam ve cümle bağının 

bozulmasına izin vermeden ve Desdemona’nın sahip olduğu sakin karaktere ters 

düşmeden alınmalıdır. (Şekil 5) 

Şekil 6.  

 

“Mia” kelimesindeki üç buçuk vuruşluk İnce Sol notasında bestecinin özellikle 

istediği  “crescendo” ve “decrescendo”nun uygulanış biçimi, solistin sahip olduğu 

teknik ve müzikal  üstünlüğün  bir göstergesi sayılabilir.(Şekil 6) Bu nüans 

sırasında, solistin vücut kontrolüne hakim olması önem taşır. Şarkıcının diyafram 

basıncının kontrollü fakat bir o kadar da esnek kulanması, sesi uzatırken tını 

hacminin başlangıç ve bitiş noktasındaki hacmine eşit olması  önemlidir. Bu 

cümleyi sonlandıran ikinci oktav Fa notasının bir dörtlükten fazla uzatılması, 
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ölçünün ikinci vuruşunda söze girecek olan Otello’nun cevabına zorluk teşkil 

edeceği için, ikinci vuruşun başında kesilmelidir.  

Şekil 7. 

 

Şekil 7’de Otello’nun “Amen” sözüne Desdemona’nın karşılık olarak verdiği 

“Amen risponda” cevabı derin bir anlam içerir. Şarkıcılar nota üzerinde 

belirtilmese de dönemin tradisyonel özelliklerine sadakat gösterip, Sol notasını 

hafifçe uzatarak askıda bırakırlar. Bu da “Tanrı’dan umulan kutsanma” ifadesini 

kuvvetlendirmeye yardımcı olur. Eşlik partisinde yer alan akorlar bu ifadeyi 

tamamlayıcı unsurlardır. Cümleye tiz bir nota olan ikinci oktav Sol notası ile 

başlamak, şancı için zorlayıcı olabileceğinden dolayı, ağız pozisyonunu 

ayarlayıp, gırtlaktaki rahat nefes akışını sağlayacak olan genişliği hazırladıktan 

sonra tını oluşturmayı düşünmek yerinde olur.  
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Şekil 8.  

 

Düetin sonunda yer alan “Otello” kelimesinde, şayet haddinden fazla kuvvetli bir 

nüansta başlanırsa sesi sürdürmek zor olabilir ve entonasyon da etkilenebilir. Bu 

durumda “forte”nin abartılı kullanımından kaçınılmalıdır. (Şekil 8) Kararında bir 

kuvvet ile başlayarak, ikinci oktav Fa notasının parlak ve kararlı bir tınıyla 

seslendirilmesi, tınının kendi içinde “decrescendo”ya dönmesine izin verilmesi 

uygun olabilir.  

 

4.2. İKINCI PERDE 

Desdemona karakteri bu perdede fazla yer almamasına rağmen, sesin oluşum 

kurgusu üzerinde düşünmek önemlidir. İkinci perdede konu daha dramatik bir 

hale gelmiştir. Bununla beraber, Desdemona’nın sesindeki ve oyunculuğundaki 

lirizm devam etmektedir. Şarkıcı, sesini ölçülü bir şekilde kullanmalı, uzun fraz 

yapmayı sağlayabilecek nefes rezervini korumalı ve bu sayede de yumuşak bir 

tını elde etmelidir. 

Desdemona’nın, kocası Otello’yu, Subay Cassio’yu affetmesi konusunda ikna 

etmeye çalıştığı bu sahnedeki gerilimli ve dramatik atmosfere yenik düşmeyerek, 
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kendi lirizminden ödün vermemesi amaçlanır. Tiz notalar, forse edilmeden, 

sağlam nefes desteğiyle ve bestecinin istediği “dolcissimo” nüansıyla 

söylenmelidir. Bu sayede müziğin istediği legato korunup, tiz notaların 

entonasyonunun kontrolü daha kolay sağlanabilir.  

İkinci perdenin sonlarına yaklaştıkça, solistin ses kullanımı açısından dikkatle 

ilerlemesi gerekmektedir. Bu bölümde besteci, ağlama ve derin üzüntü ifadelerine 

destekleyici olarak düşünülebilecek, ikinci oktav Si Bemol notasına sıklıkla yer 

vermiştir. Bu frazlar, şarkıcının kondisyonu için zorlayıcı olabilir. Çünkü uzun 

vuruşlar boyunca tutulan bu tiz notanın başlı başına zorluğunun yanısıra, 

cümlenin takip eden akışının da orta ve alt rejistirlere doğru olması, ikinci oktav 

Si Bemol notasının tekrarını güçleştirmektedir. Şarkıcı her fraz başında, ses 

pozisyonunu doğru noktada tutmalı ve buna ek olarak yüz ve kafa boşluklarında, 

sesi tize taşıyabilecek nitelikteki "en parlak tını"yı bulmalıdır. Pes rejistirlere sıra 

geldiğinde de bulduğu bu tınıyı kaybetmemeyi hedefleyerek ilerler ise, tekrar bu 

ikinci oktav Si Bemol'e çıkması gerektiğinde, doğru pozisyonu daha kolay bulur 

ve bu sayede de daha az yorgunluk hisseder. Şarkıcının özellikle bu bölümü iyi 

bir kondisyon ve doğru bir teknik yaklaşım sayesinde, fazla yorulmadan 

söyleyebilmesi, takip eden 3. ve 4. perdelerdeki performasını önemli şekilde 

etkileyecektir. 

Uzun cümleleri söyleyebilmek için yeni ve geniş nefese ihtiyaç olacağından 

dolayı, uzun notaların süresi konusunda ihtiyatlı davranmak uygun olur. 

Desdemona karakteri için bestecinin uygun gördüğü ses aralığı bu perdede 

belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. İki oktavı aşan bu ses aralığında, orta ve pes 

rejistirlerde şarkıcı içgüdüsel olarak dramatik bir tını kullanmaya yönelse de 

Otello’nun anlamsız öfke çıkışları karşısında hissettiği korku ifadesi olarak, 

Desdemona dramatik bir renk değil, naif bir ifade kullanmalıdır.  
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Şekil 9.  

 

Şekil 9’da ikinci satırdaki “sposo, ho peccato” kelimeleriyle başlayıp cümleyi 

tamamlanmadan, takip eden sayfada farklı bir tonda ve oniki sekizlik formda yeni 

bir müzikal fikirle karşılaşırız. Burada açıklıkla görülmektedir ki, besteci bir önceki 

cümledeki fikri tamamlama gereği duymadan, anlamı kuvvetlendirmek için tartımı 

değiştirerek Desdemona’nın umutsuzluğunu perçinleme yoluna gitmiştir. Orta 

rejistirin sonundan pes rejistire inen bu frazda, açık vokaller olan “a” ve “o”ya 

sıklıkla yer verilmiştir. (sposo, ho peccato dammi…) Pes rejistire doğru olan bu 

harekette solist, her zamankinden daha sağlam bir nefes desteğine ihtiyaç 

duyacaktır. Çünkü açık ve geniş vokaller, orta rejistirin altında yer alan sesler ve 

pes rejistirlerde daha fazla hava kullanımına sebep olur. Bestecinin, on iki 

sekizlikten hemen öncesinde yer alan Orta Do’yu Si Bemol’e portandoyla 

bağlanmasını istemesi, şarkıcıya sadece teknik olarak konfor sağlamaz, aynı 

zamanda, duygusal ifadesine de  yardımcı olur.   
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Şekil 10.  

 

Şekil 10’da “Dammi la dolce e lieta parola del perdono” cümlesi, müzikal akış 

bakımından bir tam, bir bütünlük gerektirmektedir. Fakat bestecinin bu cümleye 

girmeden hemen öncesinde istemiş olduğu portando, bu bölüme yeni bir nefesle 

başlanmasını engeller. Bütün bunların yanı sıra, her ne kadar besteci bütünlük 

fikrini korumak istemiş olsa da, şarkıcılar sıklıkla on iki sekizlik kısımdan önce (bu 

bütünlük fikrinden uzaklaşmadan) küçük bir nefese ihtiyaç duyarlar.  
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Şekil 11.  

Şekil 11’de, “Vien ch’io t’allieti il core…” ile başlayan cümleden önceki ikinci oktav 

Fa notasını bir önceki notanın devamı olarak değil, es olarak düşünmeliyiz. 

Cümlenin içinde olan ikinci oktav Si Bemol notasına gereğinden fazla hava 

üflemek, sesin forse edilmesine, buna bağlı olarak da entonasyonda bozulmaya 

sebep olacaktır. Bu olumsuzluklara sebebiyet vermemek için, bu frazdan önce 

alınan büyük ve sağlam bir nefes, şarkıcının gelecek olan tiz nota için kendini 

hazırlayıp tınının oluşacağı pozisyona fikse olması konusunda rahatlatmakla 

beraber, bestecinin istediği ikinci oktav Si Bemol notasını “dolcissimo” olarak 

seslendirmesini de sağlayacaktır.  

Şekil 12.  
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Bu bölümde bestecinin üç sekizliğe denk gelecek şekilde ikişer sekizliklerden 

oluşan motifler kullanmış olduğunu görürüz. (Şekil 12)  Az önceki yoğun dramatik 

etkiyi sağlamış olan tizdeki uzun Si Bemol notasından sonra yer alan, bu 

sekizliklerden ve yan yana notalardan oluşan iniş, Desdemona’nın bu sahnedeki 

son sözlerini vurgular niteliktedir. Aynı zamanda, bestecinin bitiş ifadesini 

kuvvetlendirmek için, bu “tempo içindeki yavaşlama efekti”ni kullandığını 

söylenebiliriz. İkinci oktav Si Bemol notasının hemen ardından bir çözülme fikri 

olarak aşağı inen bu ikişer sekizlik notalar, tiz notanın şarkıcıya vermiş olduğu 

olası yorgunluktan oluşabilecek acele etme hissine meydan vermez ve adeta bir 

fren etkisi yaratır. Ayrıca bestecinin “ch’io ti lenisca il duol” (Acını rahatlatayım) 

cümleciğini iki kez tekrarlatması da Desdemona karakterinin umutsuzluk 

duygusunu gözden kaçırmaması ve kelime anlamlarını ciddiyetle vurgulamasını 

istediği anlamına gelebilir.  

 

4.3. ÜÇÜNCÜ PERDE 

Tatlı bir melodi ile Desdemona sahneye girer. Kocasının ani öfkesi ve akabindeki 

alaycı tavrı kadının onurunu kırmıştır. Orkestranın eşlik partisindeki hüzünlü 

hava, kadının derin üzüntüsünü belirtmekle birlikte, tahta nefesli sazlardaki soylu 

melodi, Desdemona’nın genel olarak masumiyetini teyit eder niteliktedir. (Şekil 

13) Giuseppe Verdi Otello, (t.y) Erişim: 10, Nisan, 2017  

www.classiccat.net/verdi_g/_otell.info.php  

 

Şekil 13 

http://www.classiccat.net/
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Üçüncü perdeden itibaren Desdemona  rolünün yoğunluğu artmaktadır. Bu 

zamana kadar Desdemona’ya ait, kocası Otello’nun öfke nöbetleri karşısındaki 

lirik atmosferde, bundan böyle ses tınısının daha yoğun kullanımını gerektirecek 

dramatik bir ifadeye ihtiyaç duyulacaktır.  

Şekil 14.  

  

Bu sayfada Desdemona, kocasının gözlerindeki öfkeyi görmüş ve bu sebeple çok 

korkmuştur. Teknik açıdan şarkıcıyı zorlamayan bu kısa cümlelerde, dikkat 

edilmesi gereken esas noktalar, İtalyan dilinin vurgularına ve açık seçik 

konuşmaya özen göstermek olacaktır. (Şekil 14) 
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Şekil 15.  

“Mi guarda!” (Bana bak!) seslenişini takip eden cümleyle, kocası tarafından ilk 

defa ağlatılmış olan Desdemona’nın hıçkırıklarını duyarız. (Şekil15) Besteci 

“hıçkırık” etkisini, her ölçü içinde ikişer defa kullandığı uzun notalardaki, 

aksanlarla belirtmiştir. Bununla beraber metin içerisinde yer alan “;” işaretine 

kadar nefes almak uygun olmaz. Bu nedenle özellikle “Come Prima” kısmında 

bestecinin istediği gibi, uzun cümle bağlarına ve nefeslere sadık kalınmalıdır. 
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Şekil 16. 

Bu bölümde heyecan ve dramatizm giderek yoğunlaşmaktadır. (Şekil 16)  Bu fikri, 

bestecinin “animando” (canlanarak) tanımı ile desteklediğini görürüz. “Guarda le 

prime lagrime” cümlesiyle temponun giderek canlanmasını isteyen 

besteci,karakterin artan heyecanını vurgulamak istemiştir. Desdemona kocasının 

kendisine karşı sert tutumunu hazmedememekte ve onun yüzünden ilk defa 

gözyaşı dökmektedir. Böylece, dökülen ilk gözyaşları ve Desdemona’nın olan 

bitene karşı ilk isyanı olan bu cümleler, eserin dramatik açıdan derinliğini 

pekiştirmektedir.  

Heyecan hissi tiz rejistirde yeralan uzun Si Bemol notasıyla daha da dramatik 

hale gelmektedir. “Lagrime” kelimesinden sonra alınacak nefes, cümlenin 

ifadesine anlam katacak nitelikte olacaktır. Karakterin gerektirdiği ruh haline 

kapılıp teknik gerekliliklerden feragat etmemek gerekir. Aksi takdirde şarkıcının 

İnce Si Bemol notasını seslendirmesi sırasında sıkışıklık yaşaması olasıdır.   
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Şekil 17. 
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Desdemona rolünün baskın olduğu “A terra!” sahnesi, dramatizmin zirvesinde 

olmakla birlikte, aynı zamanda sesin tiz, orta ve pes rejistirdeki sürekli devinimi 

bestecinin dehasını göstermektedir. (Şekil 17)  Perdenin sonuna kadar yedi 

karakterden (septet) oluşan “ansambl”, Desdemona rolünün önüne geçecek 

izlenimi verse de, yorumcunun ses “frekans”ını abartıya kaçmadan koruması 

önem taşır. Bu bölümde Desdemona’nın partisindeki derin üzüntü, bir soylu 

olarak halkın önünde kocası tarafından küçük düşürülmesinin yarattığı utanç ve 

kendini aklayamamanın verdiği çaresizlik, oyunculuktaki ustalık yönünden 

mühimdir. 

 

Şekil 18.  

Eserin belki de en zor kısımlardan biri olan bu bölüm, nefes rezervinin 

azalmasıyla ve gereken vücut desteğinin zayıflaması sebebiyle, üçüncü 

oktavdaki Do Bemol notası, şarkıcı için oldukça zorlayıcıdır. (Şekil 18)  Gerçekten 

de bu dört ölçülük bölüm, az nefesle tınıyı korumak, legatonun sürekliliğini 
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sağlamak, bunu oldukça tiz bir rejistirde ve heyecan duygusuyla uygulamak, 

şarkıcı açısından en ustalık isteyen frazlardan biri olarak sayılabilir.  

Yorumcu, nefes ve sesin tınısı bakımından geniş hacim isteyen bu cümlelerde, 

sabit bir diyafram desteğiyle nefes üzerinde kalmalıdır. Desdemona  için uygun 

ses rejistirine ek olarak, tiz ve pes rejistirler arasında gırtlak esnekliğine hakim 

olabilecek teknik bilgiye ihtiyaç vardır. Söz gelimi ses tellerine gereğinden fazla 

hava baskısı sebebiyle oluşacak olan sertlik (forse), hem tınının bozulmasına 

hem de gırtlağın gereken esneklik içerisinde hareket edememesine sebep 

olacaktır.  

4.4. DÖRDÜNCÜ PERDE 

Şekil 19. 
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Dördüncü perdenin girişinde “Salce” aryasının teması duyulur. (Şekil 19)  Art arda 

tekrar eden üç akor, giderek yaklaşmakta olan ölümün habercisi niteliğindedir. 

Orkestranın oluşturduğu karanlık atmosferde, Desdemona’nın aşık olduğu 

kocasına masumiyetini kanıtlayamamış olmanın verdiği umutsuzluk hissi ve 

kocasının elinden olacak ölümü çaresizlik içinde bekleyişinin tedirginliği hissedilir. 

Emilia’nın girişi ile başlayan konuşmada bitkinlik hali hakimdir. Emilia 

Desdemona’ya Otello’nun sakinleşip sakinleşmediğini sorar. Desdemona 

kendisine sakin göründüğünü, burada kendisini beklemesini söylediğini belirtir.  
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Şekil 20. 
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Bu sözlerin ardından orkestradan Otello’nun ayak seslerini andıran üç tane beşli 

akor duyulur. (Şekil 20)  Desdemona Emilia’ya eğer kendisinden önce ölürse, 

gelinliğiyle gömülmek istediğini söyler.  

 

Şekil 21. 

Emilia telaşlanmıştır. Az önce orkestrada duyulan tedirginlik verici üç akor tekrar 

duyulur. (Şekil 21) 
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Şekil 22. 

Bunun üzerine Desdemona, ortamı yatıştırmak için yardımcısı Emilia’ya 

çocukluğundan ve annesinden bahseder. Annesinin kendisine söylediği “Salice” 

şarkısını söylemeye başlar. (Şekil 22) 
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Şekil 23. 

 Andante Mosso kısmındaki sekizlik akorlarla başlayan, major tondaki atmosfer  

yanıltıcıdır. Sekiz ölçüden oluşan ve solistin sözlerini hazırlayan bu giriş, 

Desdemona’nın kendini kurtaramadığı zihinsel döngünün yansıması, pek çok 

defa tekrarlanacaktır. Arka arkaya gelen akorlar, Desdemona’nın zihninde dönüp 

duran ölüm fikrini, bir döngü şeklinde olağanüstü bir sadelikle yansıtmaktadir. 

Orkestranın hazırladığı Fa Diyez Majör tonundaki sekiz ölçülük bir girişten sonra 

şarkı sürpriz şekilde Fa Diyez Minör’de başlar. Bu kasvetli ton, şarkıdaki, bir 

mezar taşına süs olacağından bahsedilen “Söğüt Ağacı”na (Salice) ait hikâye için 

uygundur. Desdemona için bu şarkı, güzel çocukluk yıllarında, annesi 

Barbara’nın söylediği bir ninnidir. Zaman zaman duyulan major tınılar geçmişe ait 

güzel anılara gönderme sayılabilir. (Şekil 23) 

 

Şekil 24. 
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İlk sözlerdeki “Piangea” kelimesinin son hecesindeki üçleme, farklı sözlerle üç 

defa karşımıza çıkacaktır. (Şekil 24)  Bu motifi acele etmeden, tempoyu 

değerlendirerek yapmak önemlidir. Çünkü, üçlemenin sonunda yer alan ikinci 

oktav Fa Diyez notasına “gea” hecesindeki “a” vokalinin getirilmesi yorumcuyu 

rahatlatacaktır. Besteci, birinci perdede yer alan üç “öpücük” fikrinden sonra, her 

seferinde üç defa tekrarlanan “Salce” kelimesiyle yeni bir “üçlü” fikri 

oluşturmuştur. Desdemona’nın içe dönük ruh halini yansıtacak, sade ve iddiasız 

bir ses rengi kullanımı uygun olur. 

Şekil 25. 

İkinci sözler bittikten sonra dört ölçülük giriş teması tekrarlanır. Girişte 

duyduğumuz ve her söz arasında tekrarlanan Fa Diyez Majör’deki melodi, bu 

hüzünlü sözleri ve karanlık atmosferi aydınlatmaya çalışır gibidir.  

Bu perdedeki Emilia ve Desdemona sahnesinde hakim olan anafikir, 

Desdemona’nın kafasında dönüp duran ölecek olduğu fikri, yaşama dair güzel 

anıları hatırlayışı (gecelik, duvak, yüzük, annesi), bununla birlikte içinden 
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atamadığı korku ve giderek yaklaşan, kendisini öldürmek için beklediği kocasının 

geliş saati (Fra poco giunge Otello). Bu kısa cümlede, orta rejistirdeki Do Diyez 

notaları, soprano için zorlayıcı bir konumda olabilir.(Şekil 25). Bu zorluğu 

hafifletmek için şarkıcının, sesinin tüm hacmini kullanmayı hedeflemek yerine, 

sözlerin anlaşılmasını sağlamaya yeterli olacak bir tını kullanması uygun olur. 

Yukarıda bahsedilen iki ruh hali arasındaki fikir zıtlıklarını, besteci yer yer istediği 

“animando”larla, bu hızlanmış tempo içindeki tedirginlik verici tremololarla ve 

hüzünlü, durağan, tekrarlayan akorlarla vermiştir. Desdemona’nın, zihninde 

sürekli tekrarlanan “Salce” sözü sebebiyle,  librettoda bahsedildiği gibi, annesinin 

kaderiyle, kendi kaderi arasında fikirsel bir paralellik kurduğunu düşünebiliriz.  

 

Şekil 26. 

Desdemona Emilia’ya veda eder. (Şekil 26) 
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Şekil 27. 

Besteci, hizmetçinin ağır adımlarla odadan çıkışını da durağan, ikişer vuruşluk 

akorlarla belirtmiştir. (Şekil 27) 

 

Şekil 28. 

Bu sükunetli akorların hemen ardından şiddetli bir kontrast yaratacak olan veda 

çığlığının, Fa Diyez Majör tonunda ve fortissimo tremololarla desteklenmesi 

şaşırtıcı olmaz. (Şekil 28)  

Bugüne kadar Emilia’nın varlığı Desdemona için hep mutluluk ve güven sebebi 

olmuştur ve Desdemona’nın çok sevdiği yardımcısına son defa sarılıyor olmanın 

verdiği duygu yoğunluğunu besteci, bu “con passione” ifadeyle ustalıkla 

betimlemiştir. Emilia’ya veda ettiği melodilerdeki kelimelerin duygusal derinliği ve 

buna eşlik eden orkestranın ihtişamı, hüznü zirve noktasına taşımıştır. Giuseppe 
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Verdi Otello, (t.y) Erişim: 10, Nisan, 2017 

(www.classiccat.net/Verdi_g/_otell.info.php) 

 

Şekil 29. 

Süregiden tremololar, Emilia’nın sahneyi terk etmesiyle birlikte, baslarda alt 

rejistirlere doğru, kromatik aralıklardan oluşan bir iniş başlar. Bu iniş, 

Desdemona’nın ruh halindeki çöküntüyü ve içinde bulunduğu karanlık atmosferi 

yansıtır gibidir. Desdemona, son duasını edip uyumaya karar verir. (Şekil 29)  
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Şekil 30. 
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Bu kasvetli atmosfere son veren, bu dipsiz karanlığı aydınlatan huzur verici La 

Bemol Majör tonuyla, “Ave Maria” duasının giriş akorlarını duyarız. (Şekil 30)  

Operanın içinde tatlı bir doğallık içeren bu bölümü, perdenin final zamanını 

yansıtır. Bu satırlardaki melodi, dua sahnesindeki dokunaklılığa önemli ölçüde 

katkıda bulunmaktadır. Giuseppe Verdi Otello, (t.y) Erişim: 10, Nisan,2017 

(www.classiccat.net/Verdi_g/_otell.info.php) 

Buradaki duanın İncil’den alınmasından dolayı, şarkı söylemekten çok, ruhani 

dinginliği düşünerek yorumlamak doğru olacaktır. Besteci, istediği bu sadelik ve 

dinginliği, orta rejistirdeki tekrar eden Mi Bemol notalarıyla sunmuştur. Duanın ilk 

sayfasında yer alan bu reçitatif formundaki anlatım için bestecinin uygun gördüğü 

tanım “sottovoce” (tam ses kullanmadan) olmuştur. Bunun sebebi, 

Desdemona’nın son anlarında Kutsal Meryem ile baş başa kaldığı duasını 

ederken bile kendini hala bu karanlık atmosferden kurtaramamış olduğu 

düşünülebilir. Birinci sayfanın son satırında yer alan “Gesu” kelimesindeki 

puandorg oldukça geniş bir nefes hacmi gerektirmektedir.  

 

Şekil 31. 

Buna ek olarak bestecinin isteği üzerine puandorgtan sonra, duanın ikinci 

kısmındaki (Prega per chi adorando…) ilk cümlenin sonuna kadar süren anlam 

bağı sebebiyle, nefes almak da mümkün olamamakta ve yorumcu için zorluk 

teşkil etmektedir. Yine de çoğu zaman, günümüzdeki yorumlar da dahil olmak 

üzere, şarkıcıların çoğu kez, puandorgtan sondaki ilk kelime olan “Prega”dan 
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sonra, küçük bir yardımcı nefes almaya ihtiyaç duydukları görülmektedir. (Şekil 

31)  

 

Şekil 32. 

Duanın sonundaki La Bemol Majör arpej tırmanışındaki son nota olan ikinci oktav 

La Bemol notası, yorumda sadelik unsuru gözetildiği takdirde, şarkıcı için oldukça 

zorlayıcı olabilir. Altı vuruşluk ikinci oktav La Bemol notasındaki “e” vokalinin  “a” 

vokalinden daha dar düşünüldüğü takdirde şarkıcı zorlanacaktır. Bununla birlikte 

bu “e” vokalinin “a” vokali olarak seslendirilmesi de doğru olmaz. Herşeyden 

önce, nefesin ve gereken vücut hazırlığının sağlanması gerekir. Kelimenin 

hemen öncesinde dört vuruşluk es, şarkıcıya bu hazırlık için uygun fırsatı 

vermektedir. Yorumcuya yardımcı olacak bir başka unsur da, rolün gerektirdiği 

duygu derinliğidir. Desdemona’nın Kutsal Meryem Ana’ya gönderdiği son 

selamın (Ave) teslimiyet duygusuyla karışık, içe dönük bir feryat niteliği taşıması, 

bu ikinci oktav La Bemol’ün haddinden fazla forte söylenmesini engelleyecektir. 

Üzerinde durmanın uygun olacağı bir diğer nokta ise, “Ave” kelimesindeki 

vokallerinin tını hacimlerinin birbirleriyle orantılı olmasıdır. İkinci oktav La Bemol 

notasında yer alan “e” vokali, “a” vokalinden daha dar hacimde olmamalıdır. 

Bununla beraber “a” vokali, arpej  tırmanışını zorlaştıracağı için, kapalı ve 

haddinden koyu bir renkte alınmamalı, “a” ve “e”nin tını hacimleri,  oranları 

yüzünden önem taşımaktadır. Bu bağlamda şarkıcı doğru bir kurgu yaptığı 

takdirde, tizdeki altı vuruşluk ikinci oktav La Bemol  notasını, rolün hak ettiği 
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ifadelemeyle gerçekleştirebilir. Orta rejisterdeki Mi Bemole iniş, çoğu şarkıcının 

tercih ettiği şekilde  portamento ile bağlanmadan gerçekleşmelidir. (Şekil 32)  

 

Şekil 33. 

Duanın son “Amen”i ve devamındaki orkestra partisinde yer alan kromatik iniş 

huzurlu tınılar içeriyor olsa da, duadan hemen önceki orkestra partisinde yer alan 

kromatik inişli, tedirginlik verici tremololara bir gönderme olarak düşünülebilir. 

(Şekil 33) 

Uluslararası kritiklere göre bu dua, Verdi’nin en güzel dini çalışmalarından biri 

olarak kabul edilir.  The Aria Database, (t.y) Erişim: 22,Mart,2017,www.aria-

database.com/search.php?individualAria=243 

 

Şekil 34. 

Üçüncü sahnede, Otello’nun odanın girişinde beliren siluetiyle birlikte 

orkestradan duyulan tema, gecenin karanlığını ve Desdemona’nın yaklaşmakta 

olan kaçınılmaz ölümünü belirtir niteliktedir. (Şekil 34) 
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Şekil 35. 

Otello, kuvvetli bir kumandan olsa da, içinde bulunduğu duygu karmaşasıyla baş 

edememektedir. Desdemona’yı öldürmek üzere kararlı bir tavırla gelmişken, 

şimdi adeta ayakları geri geri gitmektedir. Bestecinin bu karanlık atmosfer için 

uygun gördüğü kontrabas tınısı, Otello’nun azametli halini ve acısını 

tanımlayacak belki de en doğru seçimdir. Müzikal anlatım içindeki durağan yavaş 

notalarda tereddüt duygusu ve onaltılık notalardan oluşan staccato yürüyüşlerde 
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ise telaş ve iç kemiren öfke hissedilir. Aralarda duyulan kontrabaslara ait şiirsel 

ağıtvari yazım stili ise, aldatılmış olduğu düşüncesinin kabullenilemeyişini ifade 

eder niteliktedir. (Şekil 35)  

Bestecinin özenle cümle sonlarına yerleştirmiş olduğu kısa nefeslerle, bu şiirsel 

anlatımın seyirci tarafından duyumsanabilmesine fırsat tanınır.  

 

 

 

Şekil 36. 

Takip eden iki ölçü boyunca süren gergin, staccato onaltılık yürüyüşün ardından 

patlayan iki akorla, besteci bu duygusal atmosferi tamamlar. Bu “fortissimo” iki 

akor, Otello’nun kararından dönmeyeceğinin kanıtı gibidir. (Şekil 36). 
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Şekil 37. 

Otello’nun eşinin yüzünü gördüğü anda duyulan La Minör tonundaki motif, altı 

ölçü sonra gelen, “üç öpücük” temasına bağlanacaktır. Bu defa La Majör tonunda 

duyulan öpücük temasıyla, kumandanın eşini öldürecek kadar kalbinin 

katılaşmamış olduğunu fark ederiz. (Şekil 37)  

Bu tema aynı zamanda, birinci perdede Otello’nun Desdemona’ya olan özlemini 

ve aşkını gösterdiği ve ardından öptüğü sahneye bir gönderme olarak 

nitelenebilir. Kumandan acı içinde karısını izlerken, bir yandan onu hala ne kadar 

çok sevdiğini düşünmektedir. Kendini tutamayarak eşini son kez üç defa öper.
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Şekil 38. 
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Otello’nun öpücüklerine uyanan Desdemona korku içindedir. Orkestradan 

duyulan müzikte gergin onaltılık staccatolar ve buna kontrast oluşturan üç 

vuruşluk uzun seslerle, süregiden bu gergin atmosfer içinde, çift konuşmaya 

başlar. (Şekil 38)  

Otello’nun eşine son duasını edip etmediğini sormasının ardından, 

Desdemona’nın yalvarışı ve kocasının kararlılığı, eserin en dramatik sahnesidir. 
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Şekil 39. 

Desdemona Otello’dan yaşaması için küçük de olsa bir zaman isterken, 

Otello’nun elleri Desdemona’nın boğazındadır. Kocasından birkaç dakika, bir dua 

zamanı kadar süre istese de artık çok geçtir ve Otello Desdemona’yı boğar. (Şekil 

39)  
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Bu bölüm, tüm opera içinde, seyirci üzerinde en yüksek etkiyi yaratan başlıca 

sahnedir. Desdemona’nın son anlarındaki cümlelerin anlamı, orkestra partisiyle 

daha da kuvvetlenmektedir. Süregiden ısrarlı onaltılık yürüyüşlerin sonlarına 

eklenen “fortissisimo” triole akorlarla, hem kararlı kocanın vazgeçmeyişi hem de 

genç Desdemona’nın ölüm anının dramatik atmosferi yansıtılmıştır. Yatakta can 

çekişen Desdemona, yere yığılır, Otello ise onun hareketsiz bedenine 

bakmaktadır.  

Bu sahnenin yorumlanması için Desdemona karakterininin ses tınısında dramatik 

bir ifadeye yoğunlaşması, şarkıcının hem oyunculuğunu hem de ses  tekniğini 

sergilemesi için fırsat niteliğindedir. 

Kapı hızla çalınmaktadır. Gelen Emilia’dır. Cassio’nun hayatta olduğunu haber 

verirken, bir inleme sesi duyar. Desdemona’nın ölmek üzere olduğunu gören 

Emilia, hanımının son nefesinden sonra, bağırarak herkesi odaya çağırır. 

Cassio’nun da gelip olanları anlatması ile Jago’nun kötü planı ortaya çıkar. 

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla derin pişmanlık ve çaresizlik içerisinde olan Otello, 

hançeriyle kendini öldürür. 

Şekil 40. 
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Şekil 41. 

Boğulma sahnesinden sonra yere yığılan Desdemona’nın can çekişirken 

söylediği son birkaç cümlede, yorumcunun az önce kullandığı dramatik ifadeden 

sıyrılarak, Desdemona’nın alışılmış lirik tınısına geri dönmesi ve naif bir ifadeyle 

seslendirmesi önerilir. (Şekil 40 ve 41) 
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5.  SONUÇ 

Bu çalışmada, William Shakespeare’nin trajik oyunlarından biri olan ve  Giuseppe 

Verdi tarafından bestelenen “Otello” operası ele alınarak, baş kadın karakteri olan 

Desdemona rolü, libretto, müzikal yorum ve şan tekniği açısından incelenmiştir.  

Ayrıca Verdi’nin bestecilik alanındaki yaratış dönemlerine değinilerek, bestecinin 

eser yazımındaki gelişiminden kısaca bahsedilmiş ve bu yaratış dönemlerindeki 

eserleri belirtilmiştir. 

 Bu çalışmanın amacı, Otello operasındaki Desdemona karakterinin oyunculuk, 

müzikal yorum ve şan tekniği açısından değerlendirmesi yapılarak, karakterin 

derinlemesine anlaşılmasına yardım edecek bilgilerin bir araya getirilmesidir. 

Ayrıca yorumcular için de dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmış ve bu 

konuda çalışma yapacak araştırmacı, öğrenci ve eğitimciler için başvurulabilecek 

kaynaklara bir katkı sağlanacağı düşünülmüştür.  

Bu çalışmanın sonucunda, Desdemona karakterinin iki oktav ses aralığına sahip, 

dramatik bir tınısı olan bir lirik soprano olmasıyla birlikte, naif ve lirik bir karakter 

olduğu ortaya çıkmıştır.     
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EK.  LİBRETTO 

1. PERDE 

OTELLO 

Giâ nella notte densa, s’estingue ogni 

amor. Giâ il mio cor fremebondo, 

s’ammansa in quest’amplesso e si 

rinsensa. Tuoni la guerra e s’inabissi il 

mondo se dopo l’ira immensa amor!  

DESDEMONA 

Mio superbo guerrier! Quanti tormenti, 

quanti mesti sospiri e quanta speme ci 

condusse ai soavi abbracciamenti! Oh! 

Come é dolce il mormorar insieme! Te 

ne rammenti? Quando narravi l’esule 

tua vita e i fieri eventi e i lunghi tuoi 

dolor, ed io t’udia coll’anima rapita in 

quei spaventi, coll’estasi nel cor. 

OTELLO 

Pingea dell’armi il fremito, la pugna e il 

vol gagliardo alla breccia mortal, 

l’assalto, orribil edera, coll’ugna al 

baluardo e il sibilante stral! 

DESDEMONA 

Poi mi guidavi ai fulgidi deserti, all’arse 

arene, al tuo materno suol; narravi allor 

gli spasimi sofferti e le catene e dello 

schiavo il duol. 

OTELLO 

Ingentilia di lagrime la storia il tuo bel 

viso e il labbro di sospir; scendean 

sulle mie tenebre la gloria, il paradiso e 

gli astri a benedir! 

DESDEMONA 

Ed io vedea fra le tue tempie oscure 

splender del genio l’eterea beltâ. 

 

 

OTELLO 

Şimdi karanlık artarken, baskın sesler 

ortadan kaybolur. Karmaşık kalbim bu 

kucaklamada barış ve sakin bir ferahlık 

bulur. Bu gazaptan sonra sonsuz aşk 

gelirse eğer, tüm dünya çöker. 

DESDEMONA 

Benim görkemli savaşçım! Ne acılar, 

ne derin iç çekişler ve yüksek umutlar 

birlikteliğimizin yolunu gölgeliyor! Ah! 

Birlikte mırıldanmak ne tatlı! Hatırlıyor 

musun? Şiddetli olayları ve uzun süren 

sürgün hayatını anlattın bana ve sizi 

dinlerken hikayelerle sürüklenirdim. 

Dehşete düştüm ama heyecanlandım. 

OTELLO 

Ölümcül ihlale karşı şiddetli baskı ve 

kavga içindeyken, tüyler ürpertircesine 

tıslayan hedeflerin arasında surlara 

asılan çatışmayı tarif etmek isterdim. 

DESDEMONA 

Sonra beni göz kamaştırıcı çöle, 

kavurucu kumlara ve doğduğun ülkeye 

götüreceksin. Bana, acılarınla bağ 

kurup, zincirli kölelikten bahset. 

OTELLO 

Ben hikayemi anlattığım zaman 

dudakların titreyip gözyaşların sevgili 

yüzünü yumuşattı. Karanlığım üzerinde 

bir ışık parladı ve cennet bizi kutsadı! 

DESDEMONA 

Senin gölgeli tapınağının üzerinde 

parlayan ruhani güzelliği seçtim. 



 

 

OTELLO 

E tu m’amavi per le mie sventure, ed io 

t’amavo per la tua pietâ. 

DESDEMONA 

Ed io t’amavo per le tue seventure e tu 

m’amavi per la mia pietâ. 

OTELLO 

E tu m’amavi… 

DESDEMONA 

E tu m’amavi… 

OTELLO 

 Ed io t’amavo per la tua pietâ. 

DESDEMONA 

Per la mia pietâ. 

OTELLO 

Venga la morte e mi colga nell’estasi di 

questo amplesso il momento supremo! 

(Il cielo si é tutto rasserenato: Si 

vedono alcune stelle e sul lembo 

dell’orizzonte il riflesso ceruleo della 

nascente luna.) Tale é il gaudio 

dell’anima che temo, temo che piu non 

mi sarâ concesso quest’attimo divino 

nell’ignoto avvenir del mio destino. 

DESDEMONA 

Disperda il ciel gli affanni e amor non 

muti col mutar delgi anni. 

OTELLO 

A questa tua preghiera amen risponda 

la celeste schiera! 

DESDEMONA 

Amen risponda! 

OTELLO 

Geçtiğim tehlikeler yüzünden beni 

sevdin ve ben de merhametini sevdim. 

DESDEMONA 

Tehlikeler yüzünden seni sevdim, sen 

de sevdin ki merhamet ettim. 

OTELLO 

Ve sen beni sevdin… 

DESDEMONA 

Ve sen beni sevdin… 

OTELLO 

Ve ben merhametin için seni sevdim. 

DESDEMONA 

Merhamet ettiğim için. 

OTELLO 

Bu kucaklamanın coşkunluğundaki 

ölüm şimdi geliyor. Zamanımla birlikteyim! 

(Fırtına bulutları tamamen kayboldu. 

Gökyüzünde ve ufkun ağzında yükselen 

ayın cansız şekli görülebilir.) Ruhumun 

mest olmasının yanısıra, korkarım ki 

hayatımın gizli geleceğinde böyle bir 

mutluluğu tanımak için, hiçbir şey kefil 

olamaz. 

DESDEMONA 

Cennet tüm ilgileri dağıtabilir ve aşk 

yıllardır hiç değişmedi. 

OTELLO 

Senin o duana tüm göksel varlıklar 

amin cevabını verebilir mi? 

DESDEMONA 

Amin cevabını verebilir. 



 

 

OTELLO 

(appoggiandosi ad un rialzo delgi 

spaldi)  

Ah! La gioia m’innonda si fieramente 

che ansante mi giacio…Un bacio… 

DESDEMONA 

Otello! 

OTELLO 

Un bacio. Ancora un bacio! (alzandosi 

e mirando il cielo) Giâ la pleiade 

ardente in mar discende. 

DESDEMONA 

Tarda é la notte. 

OTELLO 

Vien…Venere splende! 

DESDEMONA 

Otello! 

(S’avviano abbracciati verso il castello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTELLO 

(Parapete arkasını yaslamış bir 

şekilde.)  

Ah! Göğsüm daralıyor, yatmalıyım. Bir 

öpücük… 

DESDEMONA 

Otello! 

OTELLO 

Bir öpücük. Başka bir öpücük! ( Aya ve 

gökyüzüne bakarken) Yanan kıyılar 

dalgaların altında batar. 

DESDEMONA 

Gece çok geç oldu. 

OTELLO 

Gel…Parlak Venüs! 

DESDEMONA 

Otello! 

(Birbirlerinin kollarına sarılıp kaleye 

doğru giderler.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PERDE 

DESDEMONA 

Splende il cielo, danza l’aura, olezza il 

fior… 

OTELLO (soavemente commosso) 

Quel canto mi conquide! 

DESDEMONA 

Gioia, amor, speranza canton nel mio 

cuor. 

JAGO (a parte) 

Beltâ ed amor in dolce inno concordi! 

FANCULLI, UOMINI E DONNE 

Vivi felice! 

OTELLO 

S’ella m’inganna… 

DESDEMONA 

Gioia, amor, canton nel mio cor! 

OTELLO 

Il ciel se stesso iride! 

JAGO 

I vostri infrangero soavi accordi! 

FANCULLI, UOMINI E DONNE 

Vivi felice! Addio! Qui regna Amor! 

OTELLO 

Quel canto mi conquide. 

JAGO( sommessamente) 

I vostri infrangero soavi accordi! 

 

 

DESDEMONA 

Gökyüzü parlıyor, esintiler dans ediyor 

ve havada çiçek kokusu var… 

OTELLO (hafifçe hareket eder) 

Bu şarkı kalbimi sıkıştırıyor! 

DESDEMONA 

Kalbimde mutluluğun şarkılarını ve aşkı 

duymayı umuyorum. 

JAGO (bir kenarda) 

Bu armonide güzellik ve aşk var… 

ÇOCUK, ERKEK VE KADINLAR 

Mutlu olmalısın! 

OTELLO 

Eğer o bana hata yaparsa… 

DESDEMONA 

Sevinç ve aşk kalbimde şarkı söyler! 

OTELLO 

Sonra cennet alay eder! 

JAGO 

Bu müziğin tadını çıkaracağım! 

ÇOCUK, ERKEK VE KADINLAR 

Mutlu olmalısın! Veda! Aşk burada! 

OTELLO 

Bu şarkı kalbimi sıkıştırıyor. 

JAGO (nefes nefese) 

Bu müziğin tadını çıkaracağım! 

 



 

 

DESDEMONA (a Otello) 

D’un uom che geme sotto il tuo 

disdegno la preghiera ti porto. 

OTELLO 

Chi é costui? 

DESDEMONA 

Cassio. 

OTELLO 

Era lui che ti parlava sotto quelle 

fronde? 

DESDEMONA 

Lui stesso e il suo dolor che in me’s 

infonde tant’ é verace che di grazia é 

degno. Intercedo per lui, per lui ti 

prego. Tu gli perdona. 

OTELLO 

Non ora. 

DESDEMONA 

Non oppormi il tuo diniego. Gli perdona. 

OTELLO 

Non ora! 

DESDEMONA 

Perché torbida suona la voce tua? 

Qual pena t’addolora? 

OTELLO 

M’ardon le tempie. 

 

 

 

DESDEMONA (Otello’ya) 

Senin cezalandırdığın  bir adam, beni 

bir rica için yolladı. 

OTELLO 

Kimden bahsediyorsun? 

DESDEMONA 

Cassio. 

OTELLO 

Ağaçların altında seninle konuşan o 

muydu? 

DESDEMONA 

O ve kederiydi, bu yüzden bana 

samimiyet ile yaklaştı. Af dilemesi 

gerektiğini söyledi. Onun için araya 

girdim, yalvarırım. Onu affedin. 

OTELLO 

Şimdi değil. 

DESDEMONA 

Beni geri çevirme. Onu affet.                               

OTELLO 

Şimdi değil! 

DESDEMONA 

Neden sesinin rengi sert? İyi değil 

misin? 

OTELLO 

Başım ağrıyor. 

 

 

 



 

 

DESDEMONA (spiegando il suo 

fazzoletto com eper fasciare la fronte 

di Otello)  

Quell’ardor molesto svanirâ, se con 

questo morbido lino la mi aman ti 

fascia. 

OTELLO (getta il fazzoletto a terra) 

Non ho d’uopo di cio. 

DESDEMONA 

Tu sei crucciato signor. 

OTELLO 

Mi lascia! Mi lascia! (Emilia raccoglie il 

fazzoletto del suolo.) 

DESDEMONA 

Se incoscia, contro te, sposo, ho 

peccato. Dammi la dolce lieta parola 

del perdono. 

OTELLO (a parte) 

Forse perché gl’inganni d’arguto amor 

non tendo… 

DESDEMONA 

La tua fanciulla io sono, umile e 

mansueta ma il labbro tuo sospira, hai 

l’occhio fiso al suol. Guardami in volto 

e mira come favella amor! Vien ch’io 

t’allieti il core… 

OTELLO 

Forse perché discendo nella valle degli 

anni, forse perché ho sul viso 

quest’atro tenebror, dunque perché gli 

inganni d’arguto amor non tendo, forse 

perché discendo nella vale delgi anni, 

forse perché ho suol viso quest’atro 

tenebror… 

DESDEMONA ( Cebinden mendilini 

çıkartıp Otello’nun başını bağlar gibi 

yapar.)  

Eğer bu yumuşak ketenle başını 

bağlarsam,  güçlü ateş sizden 

uzaklaşacak. 

OTELLO (Mendili yere fırlatarak) Buna 

ihtiyacım yok. 

DESDEMONA 

Kötüleştin lordum. 

OTELLO 

Beni yalnız bırak! (Emilia mendili 

yerden alır.) 

DESDEMONA 

Eğer cahilce davrandıysam sevgili 

lordum, rahatsızdın. O tatlı ve mutlu 

sözü söyle. 

OTELLO (ayrı) 

Elimde değil, aşkın hilekâr oyunlarında 

tecrübeli değilim… 

DESDEMONA 

Sevgili gelinin ben miyim? Mütevazi ve 

itaatkâr dudakların iç çeker. Gözlerin 

yere sabitlenir. Yüzüme bak ve nasıl 

bir aşk olduğunu gör. Gel kalbini 

hafifletmeme izin ver… 

OTELLO 

Yaşlılığım nedeniyle reddedildiğim için 

ya da benim ten rengim, bu puslu renk 

tonu ki aşkın aldatmacalı sanatında 

tecrübeli değilim. Yaşlılığım nedeniyle 

reddedildiğim için ya da benim ten 

rengimin bu puslu tonu… 

 



 

 

JAGO (ad Emilia, sottovoce) 

Quel vel mi porgi ch’or hai raccolto! 

EMILIA (a Jago) 

Qual frode scorgi? Ti leggo in volte. 

JAGO 

T’opponi a voto quand’io comando! 

EMILIA 

Il tuo nefando livor m’é noto. 

JAGO 

Sospetto insano. 

EMILIA 

Guardia fedel é questa mano… 

JAGO 

Dammi quel vel! Dammi quel vel! 

EMILIA 

Guardia fedel é questo mano! 

JAGO (afferrando violentemente il 

braccio di Emilia)                                 

Su te l’irosa mia man s’aggrava!     

EMILIA 

Son la tua sposa, non la tua schiava! 

JAGO 

La schiava impura tu sei di Jago! 

EMILIA 

Ho il cor presago d’una sventura. 

              

 

JAGO (Emilia’ya sessizce) 

Bana yerden aldığın mendili ver! 

EMILIA (Jago’ya)  

Kafandaki ne? Bunu okuyabiliyorum. 

JAGO 

Ben istediğimde boşuna direneceksin! 

EMILIA 

Kötülüğün konuşuyor, iyi biliyorum. 

JAGO 

Aptalca bir şüphe. 

EMILIA 

Benim elim sadık bir bekçidir… 

JAGO 

Bana şu mendili ver! 

EMILIA 

Benim elim sadık bir bekçidir! 

JAGO (Emilia’nın kolunu şiddetle 

çeker)                                                                                   

Elim öfkeni dengede tutuyor! 

EMILIA 

Ben senin karınım, kölen değil! 

JAGO  

Sen Jago’nun çılgın kölesisin! 

EMILIA 

Kalbim beni felaketin için uyarıyor. 

 

 



 

 

JAGO 

Né mi paventi? 

EMILIA 

Uomo crudel! 

JAGO 

A me… 

EMILIA 

Che tenti? 

JAGO 

A me quel vel! 

EMILIA 

Uomo crudel!gggggggggggggggggggg                                               

(Con un colpo di mano Jago ha carpito 

il fazzoletto ad Emilia) 

DESDEMONA 

Ch’io ti lenisca il duol! 

EMILIA 

Vinser gli artigli truci e codardi. 

OTELLO 

Ella é perduta e irriso io sono… 

DESDEMONA 

Guardami in volto e mira, mira come 

favella amor! 

OTELLO 

E il core infrango e ruinar nel fango 

vedo il mio sogno d’or! 

EMILIA 

Do io dai perigli sempre ci guardi! 

 

JAGO 

Benden korkmuyor musun? 

EMILIA 

Zalim adam! 

JAGO 

Bana ver… 

EMILIA 

Ne yapacaksın? 

JAGO 

Bana şu mendili ver! 

EMILIA 

Zalim adam!rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr                                                                               

(Jago ani bir hareketle Emilia’dan 

mendili çalar) 

DESDEMONA 

Acını rahatlatayım! 

EMILIA 

Zulüm ve korkaklık bir zaferi pençeledi. 

OTELLO 

O kayboldu ve  ben alay ettim… 

DESDEMONA 

Yüzüme bak ve nasıl bir aşk olduğunu 

gör! 

OTELLO 

Kalbim kırıldı ve çamurda ayaklar 

altına alındı. Sanki rüya görüyorum! 

EMILIA 

Tanrı bizi tehlikelerden korusun! 

 



 

 

JAGO 

Giâ la mi abrama conquido, ed ora su 

questa trama Jago lavora! 

EMILIA 

Vinser gli artigli truci e codardi. 

OTELLO 

Ella é perduta e irriso io sono… 

DESDEMONA 

Guardami in volto, mira come favella 

amor. 

OTELLO 

E il core infrango. 

EMILIA 

Dio dai perigli. 

JAGO 

Giâ la mi abrama. 

DESDEMONA 

Dammi la dolce e lieta parola del 

perdon! 

OTELLO 

Escite! Solo vo’restar. 

 

 

 

 

 

 

 

JAGO 

Zaten ellerim  örgü yapmak için ipleri 

kavradı bile! 

EMILIA 

Zulüm ve korkaklık bir zaferi pençeledi. 

OTELLO 

O kayboldu ve ben onunla alay ettim… 

DESDEMONA 

Yüzüme bak ve nasıl bir aşk olduğunu 

gör. 

OTELLO 

Ve benim kalbim kırıldı. 

EMILIA 

Tanrı bizi korusun. 

JAGO 

Benim ellerim her zaman hazır. 

DESDEMONA 

Bana tatlı ve mutluluk dolu özür 

sözlerini söyle! 

OTELLO 

Şimdi! Yalnız kalmak istiyorum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PERDE 

DESDEMONA (ancora presso alla 

soglia)  

Dio ti giocondi, o sposo dell’alma mia 

sovrano! 

OTELLO (andando incontro a 

Desdemona e prendedole I mano) 

Grazie madonna. Datemi la vostra 

eburnea mano. Caldo mador ne irrora 

la morbida beltâ. 

DESDEMONA 

Essa ancor l’orme ignora del duolo e 

dell’etâ. 

OTELLO 

Eppur qui annida il demone gentil di 

mal consiglio, che il vago avorio 

allumina del piccioletto artiglio. 

Mollemente alla prece s’atteggia e al 

pio fervore… 

DESDEMONA 

Eppur con questa mano io v’ho donato 

il core. Ma riparlar ti debbo di Cassio. 

OTELLO 

Ancor l’ambascia del mio morbo 

m’assale; tu la fronte mi fascia. 

DESDEMONA (sciogliendo un 

fazzoletto) 

 A te. 

OTELLO 

No! Il fazzoletto voglio ch’io ti donai. 

DESDEMONA 

Non l’ho meco. 

 

DESDEMONA (Halâ kapının yanında 

duruyor)  

Tanrı sizi mutlu etsin, kocam, ruhumun 

sahibi! 

OTELLO (Desdemona’ya gider ve elini 

tutar) 

Teşekkür ederim hanımım. Bana 

yumuşak güzelliği olan, sıcak, nemli 

süt beyaz elini ver. 

DESDEMONA 

Henüz üzüntünün ve gözyaşının 

sebebi bilinmiyor. 

OTELLO 

Yine burada hasta düşüncenin olası 

şeytanı gizleniyor ki bu şeytan küçük 

pençe gibi kolunun fildişi güzelliğini 

kucaklıyor. Dua ve dini bir servet gibi 

hafif bir hile ile poz verir… 

DESDEMONA 

Ve yine aynı elle kalbimi sana verdim. 

Fakat Cassio’dan konuşmalıyım. 

OTELLO 

Yine acı çekiyorum. Hemen başımı 

bağla. 

DESDEMONA (Cebinden bir mendil 

çıkarır).  

Tabi lordum. 

OTELLO 

Hayır! Sana verdiğim mendili istiyorum. 

DESDEMONA 

Yanımda değil. 



 

 

OTELLO 

Desdemona, guai sel o perdi! Guai! 

Una possente maga ne ordia lo stame 

arcano: Ivi é riposta l’alta malia d’un 

talismano. Bada! Smarririo, oppur 

donarlo é ria sventura! 

DESDEMONA 

Il vero parli? 

OTELLO 

Il vero parlo. 

DESDEMONA 

Mi fai paura! 

OTELLO 

Che? L’hai perduto forse? 

DESDEMONA 

No… 

OTELLO 

Lo cerca. 

DESDEMONA 

Fra poco…lo cerchero… 

OTELLO 

No, tosto! 

DESDEMONA 

Tu d ime tiz fai gioco! Storni cosi 

l’inchiesta di Cassio; astuzia é questa 

del tuo pensier. 

OTELLO 

Pel cielo! L’anima mia si desta! Il 

fazzoletto… 

 

OTELLO 

Desdemona, eğer onu kaybedersen, 

vah! Onun sihirli ağını kutsal bir güç 

tasarladı: İçinde bir tılsımın yüksek 

büyüsü dinlenir. Dikkat et! Onu 

kaybetmek veya vermek fekalettir! 

DESDEMONA 

Gerçeği mi söylüyorsun? 

OTELLO 

Gerçeği söylüyorum. 

DESDEMONA 

Beni korkutuyorsun! 

OTELLO 

Ne? O zaman kaybettin mi? 

DESDEMONA 

Hayır… 

OTELLO 

Onu getir. 

DESDEMONA 

Daha sonra…Onu getirceğim… 

OTELLO 

Hayır, şimdi! 

DESDEMONA 

Benimle eğleniyorsun! Böylece Cassio 

ile olan düşüncemi değiştirdin. 

Düşüncen kurnazca. 

OTELLO 

Tanrı için! Ruhum canlanıyor! Mendil… 

 



 

 

DESDEMONA 

E Cassio l’amico tuo diletto. 

OTELLO 

Il fazzoletto! 

DESDEMONA 

A Cassio, a Cassio perdona… 

OTELLO 

Il fazzoletto! 

DESDEMONA 

Gran Dio! Nella tua voce v’é un grido di 

minaccia! 

OTELLO 

Alza quegl’occhi! 

DESDEMONA 

Atroce idea! 

OTELLO (prendendola a forza sotto il 

mento e per le spalle e obbligandola a 

guardarlo)  

Guardami in faccia! Dimmi che sei! 

DESDEMONA 

La sposa fedel d’Otello. 

OTELLO 

Giura! Giura e ti dana… 

DESDEMONA 

Otello fedel mi crede. 

OTELLO 

Impura ti credo. 

 

DESDEMONA 

Cassio senin arkadaşın. 

OTELLO 

Mendil! 

DESDEMONA 

Cassio’ya merhametini uzat… 

OTELLO 

Mendil! 

DESDEMONA 

Yüce Tanrım! Sesinde bir tehdit belirtisi 

duyuyorum! 

OTELLO 

Kaldır gözlerini! 

DESDEMONA 

Korkunç düşünce! 

OTELLO (Karısını çene altından ve 

omuzlarından zorla tutar ve kadın ona 

bakar)  

Yüzüme bak! Kim olduğunu söyle! 

DESDEMONA 

Otello’nun sadık karısı. 

OTELLO 

Yemin et! Sana lanet olsun… 

DESDEMONA 

Otello dürüstlüğüme inan. 

OTELLO 

Namussuzluk yapıyorsun. 

 



 

 

DESDEMONA 

Iddıo m’aiuti! 

OTELLO 

Corri alla tua condanna, di’ che sei 

casta. 

DESDEMONA (fissandolo)  

Casta io son! 

OTELLO 

Giura e ti danna!  

DESDEMONA 

Esterrefatta fiso lo sguardo tuo 

tremendo, in te parla una Furia la 

sento e non l’intendo. Mi guardo! Il 

volto e l’anima ti svelo; il core infranto 

mi scruta io prego il cielo per te con 

questo pianto; per te con queste stille 

cocenti aspergo il suol. Guarda le 

prime lagrime che da me spreme il 

duol. Le prime lagrime! 

OTELLO 

S’or ti scorge il tuo demone, un angelo 

ti crede e non t’afferra. 

DESDEMONA 

Vede l’Eterno la mia fede! 

OTELLO 

No! La vede l’inferno! 

DESDEMONA 

La tua giustizia impetro, sposo mio! 

OTELLO 

Ah! Desdemona! Indietro! Indietro! 

Indietro! 

DESDEMONA 

Tanrım bana yardım et! 

OTELLO 

Lanetlenmek için acele et, namuslu 

olduğuna yemin et. 

DESDEMONA (Otello’ya bakar)  

Ben namusluyum!                       

OTELLO 

Yemin et ve sana lanet olsun! 

DESDEMONA 

Katı ve korku dolu gözlerine 

bakıyorum. Sözlerinde bir öfke 

duyuyorum ama onları anlayamıyorum. 

Bana bak! Yüzüme, ruhuma. Sana 

kırık kalbimi gösteriyorum, iyi bak. 

Gözyaşlarım ile senin için Tanrı’ya dua 

ediyorum; bu yanan damlalar senin 

için. Gördüğün ilk gözyaşı, benden 

ayrılırken. İlk gözyaşları! 

OTELLO 

Şeytanın seni görseydi, seni bir melek 

için alırdı ama seni yakalayamaz ki. 

DESDEMONA 

Sonsuzluk, masumiyetimi görüyor! 

OTELLO 

Hayır! Cehennem görüyor! 

DESDEMONA 

Adaletiniz için size yalvarıyorum! 

OTELLO 

Ah! Desdemona! Uzaklaş! Uzaklaş! 

Uzaklaş! 



 

 

DESDEMONA 

Tu pur piangi? E gemendo freni del cor 

lo schianto! E son io l’innocente cagion 

di tanto pianto! Qual é il mio fallo? 

OTELLO 

E il chiedi? Il piu nero delitto sovra il 

candido giglio della tua fronte é scritto. 

DESDEMONA 

Ahimé! 

OTELLO 

Che? Non sei forse una vil cortigiana? 

DESDEMONA 

Ciel! No, no pel battesimo della fede 

cristiana! 

OTELLO 

Che? 

DESDEMONA 

Ah! Non son cio che esprime quele 

parola orrenda! 

(Mutando d’un tratto l’ira nella piu 

terribile camla dell’ironia, Otello prende 

Desdemona per mano e la conduce 

alla porta d’onde entro.) 

OTELLO (a Jago) 

Si, qui l’adduci. 

(Jago esce dalla porta di sinistra; 

Otello s’avvia verso il fondo per 

ricevere gli Ambasciatori. Trombe 

suonono di nuovo. Entrano Jago, 

Lodovico, Roderigo, l’Araldo, Desdemona 

con Emilia, dignitari della Repubblica 

Veneta, Gentiluomini e Dame, Soldati, 

Trombettieri, Cassio) 

DESDEMONA 

Sen de ağlıyor musun? Ve kalbinin 

acısını gidermek için inliyorsun! 

Gözyaşlarının sebebi ben miyim? 

OTELLO 

Ve soruyor musun? Beyaz tenindeki 

alnına yazılan karanlık suç yüzünden. 

DESDEMONA 

Eyvah! 

OTELLO 

Ne? Sen herkesin fahişesi değil misin? 

DESDEMONA 

Tanrım! Hayır, Hristiyan inancının 

vaftiz tarafındayım! 

OTELLO 

Ne? 

DESDEMONA 

Ah! O korkunç söz tarafından ifade 

edilen ben değilim! 

(Otello’nun ruh hali aniden yükselen 

öfkeden çok, korkunç bir ironik 

sakinliğe dönüşüyor. Desdemona’yı 

geldiği kapıya doğru götürür.) 

OTELLO (Jago’ya) 

Evet, onu buraya getir. 

(Jago soldaki kapıdan ayrılır; Otello 

büyükelçileri almak için salonun en 

ucuna doğru gider. Jago Lodovico, 

Roderigo ve bir haberici ile tekrar gelir. 

Desdemona Emilia ile, Venedik 

Cumhuriyeti devlet adamları, erkekler, 

kadınlar, askerler, trompetçiler ve 

Cassio gelir.) 



 

 

UOMINI E DONNE 

Viva! Evviva! Viva il Leone di San 

Marco! Evviva! Evviva! Evviva il Leone 

di San Marco! 

LODOVICO(tenendo una pergamena 

avvoltata in mano) 

 Il Doge ed il Senato salutano l’eroe 

trionfatore di Ciprolo reco nelle vostre 

mani il messaggio dogale. 

OTELLO (prendendo il messaggio e 

baciando il suggello)  

Io bacio il segno della Sovrana 

Maestâ. (Poi lo spiega e legge.) 

LODOVICO (avvicinandosi a 

Desdemona) 

 Madonna, v’abbia il ciel in sua 

guardia. 

DESDEMONA 

E il ciel v’ascolti. 

EMILIA (a Desdemona, a parte) 

Come sei mesta! 

DESDEMONA (ad Emila, a parte) 

Emilia! Una gran nube turbe il senno 

d’Otello e il mio destino. 

JAGO (a Lodovico) 

Messere, son lieto di vedervi. 

LODOVICO 

Jago, quali nuove? Ma in mezzo a voi 

non trovo Cassio. 

JAGO 

Con lui crucciato é Otello. 

ERKEKLER VE KADINLAR 

Yaşa! Varol! Sen Marco’nun aslanı 

uzun yaşa! Yaşa! Varol! Sen 

Marco’nun aslanı uzun yaşa! 

LODOVICO (Eline sarılmış küçük bir 

parşömen tutarak) 

Dük ve Venedik senatörleri Kıbrıs’ın 

zafer kahramanını selamlıyor. Dukal 

belgeyi şimdi eline veriyorum. 

OTELLO (parşömeni ve mührü alıp 

öper)  

Egemen ihtişamın mührünü öpüyorum.                                    

(Mührü açar ve okur.) 

LODOVICO (Desdemona’ya doğru 

bakarak.) 

Lady’m Tanrı’nın bekçisi gökyüzünü 

sizin için ayırmıştır. 

DESDEMONA 

Tanrı sizin dualarınızı duyar. 

EMILIA ( Desdemona’ya) 

Nasıl üzgün görünüyorsunuz! 

DESDEMONA (Emilia’ya) 

Emilia! Otello’nun aklına ve kaderimin 

üzerine düşen büyük bir gölge var. 

JAGO (Lodovico’ya) 

Efendim, sizi gördüğüme sevindim. 

LODOVICO 

Jago, haberler nedir? Cassio’yu sizin 

aranızda göremiyorum. 

JAGO 

Otello’yu sinirlendiriyor. 



 

 

DESDEMONA 

Credo che in grazia tornerâ.        

OTELLO (sempre in atto di leggere; a 

Desdemona rapidamente) 

Ne siete certa? 

DESDEMONA 

Che dite? 

LODOVICO 

Ei legge, non vi parla. 

JAGO 

Forse che in grazia tornerâ. 

DESDEMONA 

Jago, lo spero; sai se un verace affetto 

porti a Cassio. 

OTELLO (sempre in atto di leggere, 

ma febbrilmente a Desdemona, 

sottovoce.) 

 Frenate dunque le labbra loquaci… 

DESDEMONA 

Perdonate, signor… 

OTELLO (avventandosi contro 

Desdemona)  

Demonio, taci!  

OTELLO  

(a Lodovico e Desdemona)  

Noi salperem domani. 

(Afferra Desdemona furiosamente. Ella 

cade.) (a Desdemona)  

A terra! E piangi!   

DESDEMONA 

Bence onun lehine dönecek. 

OTELLO (Okumaya devam eder ve 

Desdemona’ yı hızla iter.) 

Bundan emin misin? 

DESDEMONA 

Ne diyorsunuz? 

LODOVICO 

Okuyor, size söylemiyor. 

JAGO 

Belki de onun lehine dönecek. 

DESDEMONA 

Jago, öyle umuyorum; Cassio için 

gerçek şefâtin ne olduğunu biliyorsun. 

OTELLO (Halâ okuyor ama 

Desdemona’ya karşı nefes nefese 

konuşuyor.)  

Senin geveleyen dilini keserim. 

DESDEMONA 

Beni affedin efendim… 

OTELLO (Desdemona’ya aniden 

saldırır.)     

Şeytan sessiz ol! 

OTELLO  

(Lodovico ve Desdemona’ya)  

Yarın yola çıkacağız. 

(Desdemona’yı öfkeyle yakalar. Yere 

iter.) ( Desdemona’ya)                                                                       

Yere yat! Ve ağla! 



 

 

(Otello avrâ, ne suo gesto terribile, 

gettata la pergamena al suolo e Jago 

la raccoglie e legge di nascosto. Emilia 

e Lodovico sollevano pietosamente 

Desdemona.) 

DESDEMONA 

A terra! Si, nel livido fango… Percosa, 

io giacio. Piango, m’agghiaccia il 

brivido dell’anima che muor. E un di sul 

mio sorriso fioria la speme e il baccio, 

ed or l’angoscia in viso e l’agonia nel 

cor. 

Quel sol sereno e vivido che allieta il 

ciel e il mare, non puo sciugar le 

amare stille del mio dolor, le amare 

stille del mio dolor! 

EMILIA (fra sé) 

Quell’innocente un fremito d’odio non 

ha né un gesto, trattiene in petto il 

gemito con doloroso fren. 

CASSIO ( fra sé) 

L’ora é fatal un fulmine sul mio camin 

l’addita; giâ di mia sorte il culmine 

s’offre all’innerto man. 

RODERIGO (fra sé) 

Per me s’oscura il mondo, s’annuvola il 

destin, il destin; l’angiol soave e biondo 

scompar dal mio cammin. 

LODOVICO (fra sé) 

Egli la man funerea scuote anelando 

d’ira, essa la faccia eterea volge 

piangendo al ciel. 

DONNE (ad Otello) 

Pietâ! Pietâ! 

(Otello öfke içindeyken elindeki belgeyi 

yere atar. Jago da gizlice belgeyi 

yerden alır ve okur. Emilia ve Lodovico 

da şefkât ile Desdemona’yı teseli 

ederler.) 

DESDEMONA 

Yere yat! Evet, kara çamur içine… 

Yatıyorum, ağlıyorum. Ruhumdaki 

ölümün buz gibi dokunuşu ile 

soğudum. Eskiden benim gülüşüm 

hemen umutlanmak ve öpmek isterdi; 

şimdi kalbimde acı ve ızdırap var. 

O güneş o kadar sakin ve parlak ki 

denize ve gökyüzüne sevinç katar. 

Ama acımın gözyaşlarını asla 

kurutamaz. 

EMILIA (bir kenarda) 

Masum kalp, onun bahsettiği nefret 

sözleri yok, hakaret yok ama bu üzüntü 

ile kalbindeki acıyı kilitliyor. 

CASSIO (bir kenarda) 

Kader zamanın üzerinde asılıyor! Bir 

ışık onu benim yolumda gösterir; 

kaderin verdiği en büyük ödül benim. 

RODERIGO (bir kenarda) 

Dünyama karanlık düşüyor, sis 

kaderimi örtüyor; o tatlı ve altın saçlı 

melek yolumdan kayboluyor. 

LODOVICO (bir kenarda) 

O öfke yumruğu ile kederli özlemi 

sallar. Onun (Desdemona) uçuk yüzü 

ağlayan gökyüzüne döner. 

DONNE (Otello’ya) 

Merhamet! Merhamet! 

 



 

 

UOMINI 

Mistero! 

LODOVICO 

Egli la man funerea… 

DONNE 

Pietâ! Pietâ! 

DESDEMONA 

E un di sul mio sorriso fioria la speme 

e il bacio… 

EMILIA 

La lagrima si frange muta sul volto 

mesto… 

DESDEMONA 

Ed or, l’angoscia in viso e l’agonia nel 

cor… A terra, nel fango, percossa, io 

giacio… M’agghiaccia il brivido 

dell’anima che muor. 

DESDEMONA (sciogliendosi da 

Lodovico e accorrendo verso Otello.) 

Mio sposo!  

OTELLO 

Anima mia, ti maledico! 

UOMINI E DONNE 

Orror! 

 

 

 

 

 

UOMINI 

Gizem! 

LODOVICO 

O öfke yumruğu ile… 

DONNE 

Merhamet! Merhamet! 

DESDEMONA 

Eskiden benim gülüşüm hemen 

umutlanmak ve öpmek isterdi… 

EMILIA 

Gözyaşları onun üzgün yüzü üzerine 

sessizce düşüyor. 

DESDEMONA 

Şimdi, kalbimde acı ve  ızdırap 

var…Yere yat, çamur içine, yatıyorum, 

ağlıyorum… Ruhumdaki ölümün buz 

gibi dokunuşu ile soğudum. 

DESDEMONA (Lodovico’dan ayrılıp 

Otello’ya koşar.) 

Efendim! 

OTELLO 

Ruhum, sana lanet ediyorum! 

ERKEKLER VE KADINLAR 

Korku! 

 

 

 

 

 



 

 

4. PERDE 

EMILIA 

Era piu calmo? 

DESDEMONA 

Mi parea. Mingiunse di coricarmi e 

d’attenderlo. Emilia, te ne prego, 

distendi sul mio letto la mia candida 

veste nuziale. ( Emilia eseguisce.) 

Senti. Se pi adi te morir dovessi, mi 

seppellisci con un di quei veli. 

EMILIA 

Scacciate quest’idee. 

DESDEMONA 

Son mesta tanto, tanto. (sedendo 

macchinalmente davanti allo 

specchio.)  

Mia madre aveva una povera ancella, 

innamorate e bela; ara il suo nome 

Barbara; amava un uom che poi 

l’abbandono. Cantava una canzone, la 

canzon del Salice.  

(ad Emilia)ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı                                                                 

Mi disciogli le chiome. Io questa sera 

ho la memoria piena di quella 

cantilena.  

“Piangea cantando nell’erma landa, 

piangea la mesta. O Salce! Salce! 

Salce! Sedea chinando sul sen la 

testa. Salce! Salce! Salce! Cantiamo! 

Cantiamo! Il salce funebre sarâ la mia 

ghirlanda.” 

 

 

 

 

EMILIA 

Sakinleşti mi? 

DESDEMONA 

Öyle görünüyor. Yatmamı ve onu 

beklememi emretti. Emilia senden 

beyaz düğün geceliğimi yatağımın 

üstüne koymanı rica ediyorum. (Emilia 

öyle yapar.) Emilia senden önce 

ölürsem, beni o duvaklara yatır. 

EMILIA 

Bu düşünceleri atın lütfen. 

DESDEMONA 

Ben çok üzgünüm, çok. (aynaya 

bakmadan önce aniden olduğu yere 

oturur.) 

Annem fakir bir hizmetçiydi, sevgi dolu 

ve güzelmiş. Adı Barbara’ydı. 

Sonrasında onu terk eden bir adamı 

sevmiş. Adı Söğüt olan bir şarkıyı 

söylemeye alışkındı. 

(Emilia’ya)                                                                      

Saçımı aç. Bu akşam kafamın içi  bu 

eski şarkıyla dolu. 

                                                                                         

“O tek başına çalılarda şarkı söylerek 

ağladı, zavallı ağlayan kız. Ah Söğüt! 

Söğüt! Söğüt! Başını göğsüne indirerek 

oturdu. Söğüt! Söğüt! Söğüt! Şarkı 

söyleyelim! Yeşil söğüt benim 

çelengim.” 

 

 

 



 

 

(ad Emilia) gggggggggggggggggggggg                                                 

Affretati; fra poco giunge Otello.             

“Scorreano i rivi le zolle in fior, gemea 

quelcore affrando e dalla ciglia le 

sgorgava il cor l’amara onda del 

pianto. Salce! Salce! Salce! Cantiamo! 

Cantiamo! Il salce funebre sarâ la mia 

ghirlanda. Scendea l’aucellia vol dali 

rami cupi verso quel dolce canto. Egli 

occhi suoi piangean tanto, tanto, da 

impietosir le rupi.”jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj                                               

(ad Emilia, levandosi un anello dal dito) 

Riponi quest’anello. (alzandosi)            

Povera Barbara! Solea la stroria con 

questo semplice suono finir. “Egli era 

nato per la suo gloria, io per amar…”    

( ad Emilia) Ascolta! Odo un lamento. 

(Emilia fa qualche paso.) Taci…Chi 

batte quella porta? 

EMILIA 

E il vento. 

DESDEMONA 

“Io per amarlo e per morir. Cantiamo! 

Cantiamo! Salce! Salce! Salce!” Emilia, 

addio. Come m’ardon le ciglia! E 

presagio di pianto. Buona notte. 

(Emilia si volge per partite.) Ah! Emilia, 

Emilia, addio! Emilia addio! (Emilia 

torna e Desdemona l’abbraccia. Emilia 

parte.)                                                                    

(all’inginocchiatoio) 

Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le 

spose e le vergini sei tu, sia benedetto 

il frutto, o Benedetta, di tue materne 

viscere, Gesu. Prega per chi, adorando 

te, si prostra, prega pel peccator, per 

l’innocente e pel debole oppresso e pel 

possente, misero anch’esso, tua pietâ 

dimostra. Prega per chi sotto l’oltraggio 

piega la fronte e sotto la malvagia 

sorte; per noi, per noi tu prega,    

(Emilia’ya)                                                                                

Acele et; Otello birazdan gelecek.                                             

“Taze akarsular çiçekli banklar 

arasında koşuştular, o ise kaderinde 

inledi. Onun zavallı kalbi rahatlamaya 

çalışırken göz kapakları, acı 

gözyaşlarından fırladı. Söğüt! Söğüt! 

Söğüt! Şarkı söyleyelim! Yeşil söğüt 

benim çelengim olacak. Kuşlar karanlık 

dallardan aşağıya, şarkıya doğru uçtu, 

bu taşlar onun kaderini paylaştı.”            

(Emilia’ya, parmağındaki yüzüğü 

çıkarır.) Bu yüzüğü bir yere koy. 

(kalkar) Zavallı Barbara! Bu basit 

cümle ile hikaye sona erdi. “O zafer 

için doğdu, onu seviyorum…”      

(Emilia’ya) Dinle! Bir inilti duyuyorum. 

(Emilia bir iki adım atar.) Sus… Kapıyı 

kim çaldı? 

EMILIA 

Rüzgardır. 

DESDEMONA 

“Onu seviyorum ve ölüyorum. Şarkı 

söyleyelim! Şarkı söyleyelim! Söğüt! 

Söğüt! Söğüt! Emilia, elveda. Gözlerim 

nasıl kaşınıyor! Bu ağlamaya işaret. İyi 

geceler. (Emilia gitmek için kapıya 

döner.) Ah! Emilia, Emilia, elveda! 

Emilia elveda! (Emilia geri döner ve 

onu kucaklar. Emilia ayrılır.)                                           

(dua için diz çöker) 

Selam Meryem, zarafet dolu, eşler ve 

hizmetçiler arasında kutsanmış ve bu 

mübarek meyve, İsa annenin rahminde 

kutsanmış biri. Diz çökenler için dua, 

günahkâr için, masumiyet için ve ezilen 

zavallı için dua ve güçlü adam için 

kederlenen kişiye senin tatlı 

merhametini göster. Adaletsizlik 

altındaki kişi için ve acımasız kaderin 

darbelerinden, bizim için dua et,    



 

 

prega sempre, e nell’ora della morte 

nostra, prega per noi, prega per noi, 

prega! (Resta ancora inginocchiate e 

appoggiando la fronte sull’inginocchiantoio 

ripete mentalmente l’orazione di cui 

non s’odono che le prime e le ultime 

parole.) Ave Maria nell’ora della morte. 

Ave! Amen! (Si alza e va a coricarsi.) 

(Otello compare sula soglia di una 

porta segreta… Si avanze depone una 

scimitarro sul tavolo s’arresta davanti 

alla face, titubante se spegnerla o no… 

Guarda Desdemona, spegne la face… 

Fa un movimento di furore… Si 

avvicina al letto… S’arresta, rialza le 

cortine, contempla lungamente 

Desdemona che dorme… Dâ un bacio 

a Desdemona, un’altro ancora… 

Desdemona si desta.) 

DESDEMONA 

Chi é la? (si alza) Otello? 

OTELLO 

Si! Diceste questa sera le vostre preci? 

DESDEMONA 

Orai… 

OTELLO 

Se vi sovviene di qualche colpa 

commessa che attenda grazia dal ciel, 

imploratela tosto. 

DESDEMONA 

Perché? 

OTELLO 

T’affretta! Uccidere non voglio l’anima 

tua. 

herzaman bizim için dua et ve ölüm 

anında bizim için dua et, bizim için dua 

et, dua! (Diz çökmüş halde ve başı 

önde duayı sessizce tekrar eder, 

sadece ilk ve son kelimeler duyulur.) 

Selam Meryem ve bizim ölüm 

anımızda. Selam! Amin! (Dizlerinin 

üzerinde ayağa kalkıp yatağına gider.) 

 (Otello gizli bir kapının eşiğinde 

görünür… Odanın ortasına çıkıp kılıcını 

masaya koyar, mumun önünde kılıcını 

masaya koyup koymamakta tereddüt 

eder… Desdemona’ya uzunca bakar, 

ışığı söndürür… Öfkeli bir şekilde bir 

hareket eder...Yatağa yaklaşıp, durup 

örtüleri kaldırır ve Desdemona’yı 

uyurken izler. Onu bir defa öper, bir 

öpücük daha ve son bir öpücük... 

Desdemona uyanır.)                                             

DESDEMONA 

Kim var orada? (kalkar) Otello? 

OTELLO 

Evet! Bu gece dua ettin mi? 

DESDEMONA 

Dua ettim… 

OTELLO 

Eğer cennet ve lütuf için henüz 

uzlaşmamış herhangi bir suçun varsa 

bunun için dua et. 

DESDEMONA 

Neden? 

OTELLO 

Kısa kes! Senin ruhunu öldürmek 

istemedim. 

 



 

 

DESDEMONA 

D’uccider parli? 

OTELLO 

Si. 

DESDEMONA 

Pietâ di me, mio Dio! 

OTELLO 

Amen. 

DESDEMONA 

E abbiate pietâ voi pure! 

OTELLO 

Pensa a’tuoi peccati. 

DESDEMONA 

Mio peccato é l’amor. 

OTELLO 

Per cio tu muori! 

DESDEMONA 

E perché t’amo m’uccidi? 

OTELLO 

Ami Cassio! 

DESDEMONA 

No! Sull’anima mia! 

OTELLO 

Quel fazzoletto ch’io ti donai gli desti. 

DESDEMONA 

Non é vero! 

 

DESDEMONA 

Öldürmekten mi bahsediyorsun? 

OTELLO 

Evet. 

DESDEMONA 

Bana yardım et, Tanrım! 

OTELLO 

Amin. 

DESDEMONA 

Ve sen ne kadar merhametlisin! 

OTELLO 

Sen günahlarını düşün. 

DESDEMONA 

Benim günahım aşk. 

OTELLO 

Bunun için öleceksin! 

DESDEMONA 

Seni sevdiğim için mi? 

OTELLO 

Cassio sevgilin! 

DESDEMONA 

Hayır! Hayatım ve ruhum adına! 

OTELLO 

Sana verdiğim mendili ona verdin. 

DESDEMONA 

Bu doğru değil. 

 



 

 

OTELLO 

Nella su aman lo vidi. 

DESDEMONA 

Io rea non sono! 

OTELLO 

Confessa! 

DESDEMONA 

Giuro! 

OTELLO 

Bada allo spergiuro. Pensa che sei sul 

tuo letto di morte. 

DESDEMONA 

Non per morir. 

OTELLO 

Per morir tosto. 

DESDEMONA 

Aita! Cassio non amo... Ch’ei qui 

venga, ei parli. 

OTELLO 

Muto é per sempre. 

DESDEMONA 

Cielo! Morto! 

OTELLO 

Morto. 

DESDEMONA 

Son perduta! Ei tradito! 

OTELLO 

E pianger l’osi? 

OTELLO 

Onun elinde gördüm. 

DESDEMONA 

Ben suçlu değilim. 

OTELLO 

İtiraf et! 

DESDEMONA 

Yemin ederim! 

OTELLO 

Yalancılardan korkun. Ölüm yatağında 

olduğunu düşün. 

DESDEMONA 

Ama ölmek için değil. 

OTELLO 

Şimdi ölmek için. 

DESDEMONA 

Tanrım! Cassio’yu sevmiyorum. Onu 

buraya gönder, onunla konuş. 

OTELLO 

Ağzı sonsuza kadar kapandı. 

DESDEMONA 

Ne! Öldü mü? 

OTELLO 

Öldü. 

DESDEMONA 

Mahvoldum! O bana ihanet etti! 

OTELLO 

Ve onun için ağlıyorsun? 



 

 

DESDEMONA 

Otello, non uccidermi… 

OTELLO 

Tu invano ti difendi. 

DESDEMONA 

Ch’io viva, ancor, ch’io viva ancor, 

ch’io viva ancor! 

OTELLO 

Giu, cadi, giu, cadi, prostituta! 

DESDEMONA 

Pieta! 

OTELLO 

Muori! 

DESDEMONA 

Ch’io viva questa notte… 

OTELLO 

No! 

DESDEMONA 

Un’ora… 

OTELLO 

No! 

DESDEMONA 

Un’istante. 

OTELLO 

No! 

DESDEMONA 

Sol ch’io dica un’Ave. 

DESDEMONA 

Otello beni öldürme… 

OTELLO 

Boşuna çabalıyorsun. 

DESDEMONA 

Yaşamama izin ver, daha uzun 

yaşamama izin ver! 

OTELLO 

Aşağı, düş, aşağı, düş, orospu!   

DESDEMONA 

Acı bana! 

OTELLO 

Öl! 

DESDEMONA 

Bu gece yaşamama izin ver… 

OTELLO 

Hayır! 

DESDEMONA 

Bir saat… 

OTELLO 

Hayır! 

DESDEMONA 

Bir an. 

OTELLO 

Hayır! 

DESDEMONA 

O zaman bir dua daha. 



 

 

OTELLO 

E tardi! (la soffoca) 

DESDEMONA 

Ah! (Si sente bussare alla porta a 

destra.) 

OTELLO                                                                           

(contemplando il corpo inerte di 

Desdemona) 

Calma come la tomba. (un’altra 

picchiata alla porta) 

EMILIA (fuori) 

Aprite! Aprite! 

OTELLO (trabalzando) 

Chi é lâ! Chi batte! 

EMILIA (bussando ancora) 

Signore mio, ven prego, lasciate ch’io 

vi parli… Aprite! 

OTELLO (aprendo) 

Emilia! Che avvenne? 

EMILIA (entrando) 

Un gran delitto! Cassio uccise 

Roderigo! 

OTELLO 

E Cassio? 

EMILIA 

Vive. 

OTELLO 

Cassio vive! 

 

OTELLO 

Çok geç! (Onu boğar) 

DESDEMONA 

Ah! (Sağdaki kapının çalındığı 

duyulur.) 

OTELLO                                                                   

(Otello Desdemona’nın hareketsiz 

haline bakar) 

Mezar kadar sessiz ol. (Kapı yine 

çalınır.) 

EMILIA (Dışarıda) 

Kapıyı açın!  

OTELLO (Hareket eder) 

Kim o? Kapıya kim vuruyor? 

EMILIA (Tekrar vurur) 

Efendim benim, yalvarırım, sizinle 

konuşmalıyım… Kapıyı açın! 

OTELLO (Kapıyı açar) 

Emilia! Ne oldu? 

EMILIA (İçeri girer) 

Büyük cinayet bitti! Cassio Roderigo’yu 

öldürdü! 

OTELLO 

Peki Cassio? 

EMILIA 

Yaşıyor. 

OTELLO 

Cassio yaşıyor! 

 



 

 

DESDEMONA (dal letto) 

Ingiustamente, uccisa ingiustamente… 

EMILIA (accorrendo al letto) 

Chi geme lâ? Orror! 

DESDEMONA 

Muoio innocente. 

EMILIA 

Gran Dio… Chi fu? Chi fu? 

DESDEMONA 

Nessuno, io stessa. Al mio signor mi 

raccomanda. Muoio innocente. Addio. 

(muore) 

OTELLO 

O mentitrice! Io l’uccisi. 

EMILIA 

Assassino! 

OTELLO 

Fu di Cassio la druda. A Jago il chiedi. 

EMILIA 

A Jago? 

OTELLO 

A Jago. 

EMILIA 

Stolto! E tu il credesti? 

OTELLO (fa per avventarsi contro 

Emilia) 

Negarlo ardisci? 

 

DESDEMONA (Yataktan) 

Yanlışlıkla, yanlışlıkla öldürdü… 

EMILIA (Yatağa koşar) 

Kim ağlıyor? Korkunç! 

DESDEMONA 

Ölmek için suçsuzum. 

EMILIA 

Yüce Tanrım… Kim yaptı? 

DESDEMONA 

Hiç kimse, ben yaptım. Beni Tanrı’ya 

emanet edin. Ölmek için suçsuzum. 

Elveda. (Ölür) 

OTELLO 

Yalan! Onu ben öldürdüm. 

EMILIA 

Katil! 

OTELLO 

Cassio’ nun fahişesiydi. Jago’ya sor. 

EMILIA 

Jago? 

OTELLO 

Jago. 

EMILIA 

Ahmak! Ve siz ona inandınız mı? 

OTELLO (Emilia’ya vurmak için 

yaklaşır.) 

Buna cesaret mi ediyorsun? 

 



 

 

EMILIA 

Non ti temo. 

OTELLO (la afferra) 

Bada! 

EMILIA 

Olâ! Soccorso! Aiuto! (si svincola e 

corre verso la porta, gridando) 

Otello uccise Desdemona! 

(Entrano Lodovico, Cassio e Jago, piu 

tardi Montano con gente armata.) 

CASSIO, JAGO, LODOVICO 

Quai grida? 

(vedendo Desdemona) 

Orrore! Orror! 

EMILIA (a Jago) 

Jago, smentisci quel vile assassino. 

Hai tu creduto Desdemona infida? 

Parla! 

JAGO 

Tal la credea. 

OTELLO 

Quel fazzoletto che un di le diedi a 

Cassio essa donava. 

EMILIA 

O potenza divina! 

JAGO (ad Emilia) 

Taci! 

EMILIA 

No, tutto rivelo! 

EMILIA 

Sizden korkmuyorum. 

OTELLO (Onu yakalar) 

Dikkat et! 

EMILIA 

Eyvah! İmdat! Yardım edin! (Ağlayarak 

kapıya doğru koşar.)    

Otello Desdemona’yı öldürdü! 

(İçeri Lodovico, Cassio ve Jago, sonra 

Montano ve silahlı erkekler gelir.) 

CASSIO, JAGO, LODOVICO 

Bu çığlıklar ne? 

(Desdemona’ yı görürler) 

Korkunç! Korkunç! 

EMILIA (Jago’ya) 

Jago, bu aşağılık katili kınama. 

Desdemona’ nın yalancı olduğuna 

inanıyor musun? Konuş! 

JAGO 

Ben de ona inandım. 

OTELLO 

Ona vermiş olduğum mendili         

Cassio’ya verdi.  

EMILIA 

Ey göksel güçler! 

JAGO (Emilia’ya) 

Dilini tut!                                                                                                                             

EMILIA 

Hayır, her şeyi anlatacağım! 



 

 

JAGO 

Taci! 

EMILIA 

No! Costui dalla mi aman quel 

fazzoletto svelse a viva forza. 

CASSIO 

E nella mia dimora trovai quel vel. 

MONTANO (entrano ed indicando 

Jago) 

Roderigo morente mi svelo di 

quest’uom l’arti nefande. 

OTELLO (a Jago) 

Ah! Discolpati! 

JAGO (fuggendo) 

No! 

LODOVICO 

Ferma! 

MONTANO 

S’insegua. (Alcuni escono inseguendo 

Jago.) 

CASSIO, LODOVICO 

Afferratelo! 

OTELLO 

(slanciandosi per afferrar la spada) 

E il ciel non ha piu fulmini? 

LODOVICO 

La spada a me! 

 

 

JAGO 

Dilini tut! 

EMILIA 

Hayır! Bu adam elimdeki mendili zorla, 

güç kullanarak aldı. 

CASSIO 

Ve mendil odamdaydı. 

MONTANA (İçeri girer ve Jago’yu 

işaret eder.) 

Roderigo ölürken bu adamın 

entrikalarını bana söyledi. 

OTELLO (Jago’ya) 

Ah! Kendini gösterdin! 

JAGO (Kaçar) 

Hayır! 

LODOVICO 

Dur! 

MONTANA 

Onun arkasından. (Jago’yu takip için 

izin ister.) 

CASSIO, LODOVICO 

Onu yakala! 

OTELLO 

(Bir sıçrama ile kılıcına uzanır.) 

Ve Tanrı’nın bir yıldırımı yok mu? 

LODOVICO 

Kılıcı bana ver! 

 

 



 

 

OTELLO 

Tant’osi? Niun mi tema, s’anco armato 

mi vede. Ecco la fine del mio 

cammin… Oh! Gloria! Otello fu.                                           

(Lasciando cadere la spada, va presso 

al letto, contemplando Desdemona.)                                

E tu… Come sei pallida! E stanca, e 

muta, e bela, pia creatura nata sotto 

maligna stella. Fredda come la casta 

tua vita e in cielo assorta. Desdemona! 

Desdemona! Ah!... Morta! Morta! 

Morta! (estraendo furtivamente dalle 

vesti un pugnale) Ho un’arma ancor! 

(si ferisce) 

CASSIO 

Ah! Ferma! 

LODOVICO, MONTANO 

Sciagurato! 

OTELLO 

Pria d’ucciderti, sposa, ti bacai. Or 

morendo, nell’ombra in cui mi giaci un 

bacio, un bacio ancora, ah! Un’altro 

bacio! (muore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTELLO 

Cesaret eder misin? Silahlı gördüğü 

halde benden hiç kimse korkmasın. 

İşte yolculuğumun sonu… Ah! Zafer! 

Otello’ nun günü bitti. (Kılıcının 

düşmesine izin verir ve Desdemona’ ya 

bakar.) Ve sen… Nasıl soluksun! 

Yıpranmış, sessiz ve güzel. Dindar bir 

yaratık ne kadar kötü bir yıldız 

doğurdu. Soğuk senin iffetine ve 

cennetinde toplandı. Desdemona! Ah! 

Öldün! (Elbisesinden bir hançer 

çıkarır.) Bir silahım hançerim daha var! 

(Kendini hançerler.) 

CASSIO 

Ah! Dur! 

LODOVICO, MONTANO 

Kanlı dönem! 

OTELLO 

Ben ölmeden önce, karım, öptüm seni. 

Şimdi yalan söylediğim gölgede, bir 

öpücük, başka bir öpücük, ah! Bir 

öpücük! (Ölür) 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 










