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GİRİş 

Windsor'ın Şen Kadınlan 

Yaygın bir teoriye göre Windsor'ın Şen Kadınlan ısmarlama yazı1� 
mı§. Shakespeare'in Dördüncü Henry oyunundaki Falstaff karakteri, 
Kraliçe Elizabeth'in o kadar ho§una gider ki, bu §i§ko §övalyeyi, bu 
defa 8.§ık rolünde, bir defa daha görmek istediğini Shakespeare'e ile� 
tir. Shakespeare de, söylendiğine göre bir iki hafta gibi çok kısa bir 
süre içinde bu komediyi yazar. Ancak Kraliçe Elizabeth'in gözünde 
Shakespeare'in ayrıcalıklı bir yeri olduğu varsayımını da içeren bu ho§ 
ve kısmen akla yakın efsane, zamanın belgesel kaynaklarınca doğru� 
lanmıyor. 

Yine aynı görü§ doğrultusunda, oyunun 1597 yılında yazıldığı ve 
aynı yıl Kraliçe Elizabeth'in de hazır bulunduğu geleneksel Garter 
Ni§anı kutlamalan sırasında Windsor'da oynandığı ileri sürülüyor. 
Ancak bu tarih de oldukça tartı§malı, çünkü Shakespeare'in za� 
manında, oyunlann basım ve yayın izni Stationers Kurulu§u'nun 
("Stationers' Register") tekelindeymi§. Yazdıklan oyunun yayınlanma� 
sını isteyenler, eserlerini ücret kar§ılığı bu §irkete kaydettirerek yayın 
hakkını alırlarmı§. Bu kurala uymayanlar da çokmu§ ama bugüne ka� 
dar ula§an güvenilir bilgi kaynaklarından biri de "Stationers' Register" 
ve Windsor'ın Şen Kadınlan'nın burada kayda geçtiği tarih 18 Ocak 
1602. Oyun aynı yıl yayınlanmı§. 

Akademik ele§tirmenlerce biraz zayıf bulunan oyun, sahnede he� 
men her dönemde beğenilmi§ ve ba§an kazanmı§. Bunun nedeni açık: 
Windsor'ın Şen Kadınlan, adından da anla§ılacağı gibi eğlenceli, canlı, 
hareketli, "sürükleyici" niteliği yanında, Shakespeare'in profesyonel 
ustalığının damgasını ta§ıyan tipik komedi ve fars unsurlanyla dolu. 
Bunlar arasında ba§ta gelenler: Gülünç ve "fantastik" durumlar, yanıl� 
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gı ve yanlı§ anlamalar; saçma, "absürd" tavır, hareket ve konu§malar; 
kılık ve kimlik deği§tirme; insanoğlunun her zaman "drama" ve kome
di malzemesi olan yönleri: Kendini tanımama, kendini beğenme, bil
giçlik ve ukalalık, benciııik, olmayacak hırs ve heveslerin olmayacak 
yer ve konumlarda ortaya çıkması, insanın kendi kazdığı kuyuya dÜli
mesi, ki§ilik çan§maları, güç elde etme ve yönetme hevesi, "insanın 
insana kurduğu"; yanlı§ yönlenmi§ oyunlar, emrikalar, dolaplar; çe§itli 
a§ınIık türleri, deği§mez tutku ve saplannlar, irade zayıflığı, para hırsı, 
uçkuruna hakim olarnama, içki ve sefahat dü§künlüğü; insanoğlunun 
tuhaf tutum ve davranı§ özellikleri ve genel olarak her türlü ahmak
lık . 

Oyun, bu komiklikleri kimliğinde temsil eden, hayata geçiren; 
kendini çok ciddiye alan ya da varlığını umursamayan; aldatan, alda
nan ya da bu kavramların varlığım bile bilmeyen; ömrünü ba§kalarını 
aldatmaya çalı§makla veya aldanmamaya çalı§makla geçiren, b3§kala
rıyla acayip etkile§imlere giren ki§ilerle dolu. 

Örneğin, seks, para ve içki dü§künü, kendini beğenmi§, §i§ko, §Ö
valye Falstaff; kasaba yargıcı "Shallow"; yargıcın sıska kuzeni "Narin"; 
kendisini çok zeki ve külyutmaz sanan kıskanç koca Ford; konu§urken 
dili acayip §ekilde çarpıtarak kullanan Galli rahip Evans; aklı kıtça 
ve İngilizeesi zayıf Fransız Doktor Caius; Garter Hanı'nın külhanbeyi 
sahibi; çenebaz Bayan Quickly ve kurnaz, düzenbaz, hayann keyfini 
çıkaran, günlerini dolu dolu Y3§ayan, hem zampara §övalye Falstaff'a 
hem de kıskanç koca Ford'a defalarca oyun oynayarak ders veren "§en 
kadınlar"; Bayan Ford ve Bayan Page. 

Bu ki§iler arasında, kıskanç koca Ford özellikle anılmaya değer. 
Kıskançlık Ford'un yapısında, dokularında var ve sanki bu kavramla 
özde§le§mi§. Dolayısıyla, ya§amını hemen hemen bu yönü belirliyor; 
tek bir saplannya indirgenmi§ ve bu nedenle de ba§kaları tarafından 
kolayca yönlendirilip, kuııanılabiliyor. Shakespeare, bu §ekilde tek bir 
saplann, bir "manya" kimliğine indirgenen ki§ileri gerek tragedyaların
da gerekse komedilerinde çok ustalıklı çiziyor. Bu "aykın" ki§i1er, tra
gedyalarda uyumsuzluklarıyla felaket ve facialara yol açıyor, komedi
lerde ise "norm"u temsil edenlerin maskarası oluyorlar. 

Bu tür ki§ilerin önde gelen özelliklerinden biri, sürekli olarak ken
dilerini haklı ve akıllı, kendi davranı§larım doğru ve isabetli görme; 
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bir anlamda, olması gereken normu kendilerinin temsil ettiklerini san� 
ma eğilim ve saplannlan. Örneğin, OtheUo oyununda, "amaçsız kötü� 
lük" simgesi lago, "iyiliği" aptaıııkla, iyileri ahmaklık ve zayıflıkla bağ� 
daştınyor; haklının, akıllının, "var olmayı hak edenin" kendisi olduğu 
kanısında ve sonuna kadar bu düşüncesini koruyor. 

Yine, Venedik Taciri'nde, Yahudi Shylock o kadar cimri ki, hayatta 
en sevdiği varlığı olduğunu söylediği, sandığı, kızı Jessica bir gençle se� 
vişerek kaçoğında, kızını kaybettiğine değil, kızın yanında götürdüğü 
paralan kaybettiğine üzülüyor; cimriliği, pintiliği bir davranı§ bozuklu� 
ğu, bir kusur gibi görmediği gibi, aksine, kendi gibi cimri olmayanlan 
budala ve aldatılıp soyulmaya müstahak ki§iler olarak görüyor. 

Windsor'ın Şen Kadınlan'nda da Ford, kıskançlığını bir aykın özel� 
lik olarak görmüyor. Aslında, kendisinin doğru dü§ündüğüne ve 
davrandığına, kıskanç olmayan kocalann ise tedbirsiz ve budala ol� 
duklanna; "yanlı§ düşünce ve tutumlan" yüzünden aldanlıp "boy� 
nuzlanmaya" mahkum ve müstahak olduklanna inanıyor. Sonuçta, 
"boynuzlanma"ya en yatkın insanlann, kendisi gibi kıskançlık duygu� 
suyla gözü dönmüş kişiler olduğunun örneğini açık ve somut bir şekil
de görüyor. Ancak, biz okur ve seyirciler hissediyoruz ki, Ford, Iago, 
Shylock gibi biri için yanıldığını görmek, yanılgısını deği§tirmek için 
yeterli değildir. Belki de, insanoğlunun, en azından tiyatroda gördü
ğümüz kimliğiyle, yerine göre hem trajik hem de komik kaderinin bir 
göstergesi bu. Ruhları ve varlıkları, kıskançlık, kötülük, hainlik, cim
rilik kavramlannın özüyle yoğrıılmu§ olan bu kişiler, temsil ettikleri 
kavramları, sanki kendileri bu kavramların "idea"sı, evrendeki yetkin 
örneğiymi§ gibi, büyük bir inançla, ürkütücü bir şiddetle savunuyor� 
lar; "Biz sorısuza dek varız," der gibi. Doğal olarak aykın, "norm" dı§ı 
olanın kökü bu denli sağlam oldukça, "normlıla olan etkileşimi de, bu 
etkile§imin kaçınılmaz sonucu olan gerilim ve dolayısıyla "drama" da 
var olmaya devam edecek; hem komedi hem de tragedya düzleminde. 

Tabii, "§en kadınlar" Bayan Page ile Bayan Ford gibi, dolap çevir� 
menin, başkalanna oyun oynamamn en incelikli yollannı geliştirmiş 
olan "hınzırlar" için, kıskanç veya saplantılı olsun olmasın, aldatılma� 
yacak irısan yokrur. Galiba, önemli olan aldanmaya kar§ı tedbir almak 
değil, insan ya§ammda aldatına gerekçesinin doğmaması, aldatına 
zeminin olmaması yönünde çaba göstermek . Bayan Page ile Bayan 
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Ford, oyunun sonunda, birtakım i§ler kotarmaktan kendi istekleriyle 
vazgeçtiklerini, özgür iradeleriyle namuslu ve iffedi olmayı seçtiklerini 
özellikle vurguluyorlar. Y"ıne hissediyoruz ki, uygun (veya "uygunsuz"!) 
ortam doğarsa, her an pekala kimlik deği§tirebilirler. 

Oyunun, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda özellikle İngiltere 
ve Amerika Birle§ik Devletleri'nde ünlü kumpanyalar ve tiyatrolar
ca sayısız temsilIeri olmu§. Samuel Phelps 1874'te, Beerbohm Tree 
1902'de, Brewster Mason 1968'de, Falstaff rolünde; Madge Kendal 
ile Ellen Terry yine 1902'de Bayan Ford ve Bayan Page rolünde, Ian 
Richardson 1968'de Bay Ford rolünde özellikle ba§arı kazanmı§laı:. 

Ayrıca Alman besteci Otto Nicolai (1810-1849), ünlü İtalyan bes
teci Giuseppe Verdi (1813-1901) ve İngiliz besteci Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958) Windsor'ın Şen Kadınlan üzerine opera bes
telemi§ler. Bunlardan Verdi'nin operası Fa1sta{f (1893), Vaughan 
Williams'ın operası ise Sir lohn in uwe (1929) adını tB§lyor. 

Oyunun ana çatısı §öyle özetlenebilir: Frank Ford ile George Page 
Windsor'ın varlıklı yurtta§ları arasındadıriar. Windsor'da, Garter 
Hanı'nda kalan §i§ko §övalye Sir John Falstaff, hem eğlenmek hem de 
para sızdırmak için Ford ile Page'in karılarının pe§ine dü§er. 

Sir John'un niyetini anlayan kadınlar da, onun para ve seks 
dü§künlüğünden yararlanarak kendisine çe§itli tuzaklar kurarlar. 
Planlarını uygularken, defalarca, hem Falstaffı hem de kıskanç koca 
Ford'u gülünç duruma dü§ürür, aptal yerine koyarlar. 

Bayan Ford ile Bayan Page, Falstaffa, kendileriyle yalnız kalabil
mesi için üç kez fırsat verirler. Birincisinde Falstaff, Frank Ford evde 
yokken Bayan Ford'u ziyarete gidip tam kendince i§rete ba§layacak
ken, Bayan Ford'un kıskançlıktan gözü dönmü§ kocası birden evi "ba
sınca," yakalanmamak için, "§en kadınların" planı doğrultusunda, bir 
kirli çama§ır sepetine sokulur ve Ford'un gözü önünde apar tapar ev
den kaçırılarak T hames Nehri'ne atılır. 

İkinci bulu§mada, Falstaff yine bir umut Ford'un evine gidip Bayan 
Ford'la Bayan Page'i ayartmaya heveslenirken, onun evde olduğunu 
öğrenen kıskanç Ford'un geli§iyle korkudan ödü patlar ve bu defa ih
tiyar bir kadın kılığında evi terk eder. 

Son olarak da "§en kadınlar", Falstaffa gece yarısı Windsor 
Ormanı'nda bulu§ma sözü verirler. Falstaff Avcı Herne kılığında or-
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mana gelir. Ancak orada yine Bayan Ford'la Bayan Page'in hazırladık
lan tuzağa dü§er. Ellerinde büyük mumlar ta§ıyan "periler" onu yalnız 
korkutmakla kalmaz, aynı zamanda her yanını çimdikler, mum aleviyle 
yakar ve herkese maskara ederler. 

Oyunun sonunda oyunlar ve kimlikler ortaya çıkar, Falstaff ba
ğı§lanır, Ford bir daha bo§ yere kıskançlık etmeyeceğine söz verir ve 
Page'in kızı Anne Page , oyun süresince kendisine talip olan üç ki§i 
arasından sevdiği genci seçer. 





WINDSOR'IN 
ŞEN KADINLAR! 



GEORGEPAGE 

�RGARET(MEG)PAGE 

ANNE (NAN) PAGE 

WILLIAM PAGE 

FRANCIS (FRANK) FORD 

ALICE FORD 

JOHN ile ROBERT 

SIR HUGH EVANS 

DOKTOR CAIUS 

BAYAN QUICKLY 

jOHN RUGBY 

HANCI 

WINDSORLI ÇOCUKLAR 

FENTON 

SIRJOHN FALSTAFF 

ROBIN 

KiŞİLER 

: Wındsorh bir yurtt� 

: G. Page'in e§i 

: Pageler'in kızı 
: Pageler'in oğlu, okul çocuğu 

: Windsorh bir yurtt� 

: R Ford'un e�i 

: Ford'un hizmetkarlan 

: Galli bir rahip 

: Fransız doktor, Anne Page'in talibi 

: Doktor Caius'un kahyası 

: Doktor Caius'un hizmetk4n 

: Garter Hanı'nın sahibi 

: Genç bir heyefendi, Anne Page'in talibi 

: Garter Hanı'nda kalan ��man �övalye 

: Falstaffın �ağı 
BARDOLPH, PİŞTOV ve NIM : Falstaffın adamlan") 

ROBERT SHALLOW : bir ta�ra h�kimi 

ABRAHAM NARİN 

PETER SAFDİL 

: Shallow'ın yakını, Anne Page'in talibi 

: Narin'in u�aeı 

(*) Bu oyunda adlan, açıkça, kimlık, davranı� veya görUnUmleriyle bağd�ır anlam ta�ı· 
yan ki§i1ere TUrkçe adlar yakı§tırdık; Pi§tov, Narin ve Safdil gibi. DördüncU Henry 
oyununda, Shal\ow'un adını "Alık" olarak çevinni�tik. Ancak Yargıç Shallow bu 
oyunda b�ka bir kimlikte. Onun için, "Alık" adı tam uymuyor. (ç.n.) 
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B i r i n c i  S a h n e  

(Windsor'da, Page'in evinin önü. Yargıç Sha/law, Narin ve 
Sir Hugh Evans.) 

SHALLOW(I) 
Sir Hugh, bo§una vazgeçirmeye çalı§mayın beni. 
Bu i§ mahkemede biter. Bir değil yirmi Sir John Falstaff 
gelse, Robert Shallow gibi bir beyefendiye bunu yapamaz. 

NARİN(Z) 

Evet, Gloucester Eyaleti'nde beyefendidir kendisi; 
aynı zamanda Sulh Yargıcı ve Meclis Üyesi, 

SHALLOW 
Evet kuzen(3) Narin; ayrıca Custalorum,(4) 

NARİN 

Evet ve ilaveten de Ratolorum.(5) 

5 

(1) "Shallow," Türkçe "sıe" demek. Shallow'un adı, aklının kıtlığı hakkında fikir veriyor. 
(2) Bu karakterin İngilizce adı "Slender," "narin, cılız" demek. Ki§inin hem görünümü hem 

de aklı hakkında fikir veriyor. 
(3) Shakespeare'in ki§ileri zaman zaman "kuzen" terimini, çok genel olarak, "ahbap," "hı

sım," "yeğen," gibi anlamlarda kullanıyor. 
(4) "Custalorum": Latince "custas rotulorurn"un kısalnlllU§ı. Mahkeme kayıtlannın mu

hafazasıyla yükümlü hakim. 
(5) "Ratolorum": Narin, bilgiç görünme çabasıyla, ne oldueunu bilmeden "custas rotu

lorum"dan aklında yanm yamalak kalan "Ratolorum"u sanki ayn bir görevmi§ gibi ek
liyor. 
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Üstelik doğu§tan beyefendidir, sayın rahip ve kendini 
Annigero(1) diye yazar; her türlü senet, 
makbuz, berat ve ilamda, Annigero. 10 

SHALLOW 

Evet, yazanın, üç yüz yıldır da hep yazmı§ımdır. (l) 

N ARİN 

Kendinden önce gelen varisleri de hep aynı §eyi yapml§, 
kendinden sonra gelecek atalan da aynı §eyi yapmaya 
devam edebilecek. (3) Armalarmda bir düzine tuma 
bittabi hep olacak. L5 

SHALLOW 

Çok eski armadır. 

EVANS 

Dediğiniz gibi bir tüsine(4) tuma piti tabii eski annaya 
çok yakı§ır. İnsana yakın hayvandır pit. Yürürken ho§ 
görünür göze . Sevgiyi temsili eder. 

SHALLOW 

Ne biti yahu, tuma diyoruz, tatlı su turnası. 
Tuzlu su turnası annaya gitmez. 

NARİN 

Ben parça parça izah edeyim. 

20 

(1) "ArınigeroH: Narin bu defa da "Arıniger" terimini yanlış kullanıyor. "ArmigerH, İngi
lizce "Esquire". ("bey," "§övalye" gibi) bir unvan anlamına gelen Latince bir terim. 
Görüldüğü gibi. Narin'in dili de pek düzgün değil. 

(2) ShalIow, ailesinin üç yüz yıldır "beyefendi" arması ta§ıdığını söylüyor. 
(3) Narin, Yok Yere Ya,gara oyunundaki Dogberry gibi, zaman zaman kelimelerin yerini 

kan§tırarak ters anlamlann veya anlamsız ifadelerin ortaya çıkmasına yol açıyor. 
(4) "Tüsine": "Düzine". Evans yer yer. tutarsız bir biçimde, sert ve yumU§ak ünsüzleri 

birbiri yerine kullanıyor. "Very" yerine "fery." "better" yerine "petter," "by" yerine "py" 
gibi. Bu belli bir ağız ya da §ive değil. Ben de Türkçe'de (Karadeniz, vs. ağzına kaçma
yacak §ekilde) benzeri bir yakıştırına yaptun. Burada aynca "Iuces" (ruma) ile "lonse" 
(bit) arasında, ses benzerliğine dayalı bir kelime oyunu var. Türkçe'ye aktanlamıyor. 
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SHALLOW 

Parçayı bırak da topla artık. 

EVANS 

Hayır hayır, parçalarsa toplayamaz. 

SHALLOW 

Ne toplaması? 

EVANS 

Yani, demek istiyorum ki, benim tahminleriınce bu imkansız: 
Palığı parçaladı diyelim, üç parça size verdi, birini kendine 
aldı; sonra nasıl toplayacak? Her neyse. Eğer Sir John 
Falstaff size kar§ı çürümler(1) i§lediyse ben kilise mensupu 

17 

25 

olarak ve her türlü imtiyazlarımı kullanarak ona 30 

memnuniyetle tarziyelerini sundurtur ve sizi hal1e§tirtirim. 

SHALLOW 

Rezalet! Bu i§ mahkemede biter! 

EVANS 

Felaket! Rezalet mahkemeye gitmez. Y üçe mahkeme 
rezalet sevmez, nezaket sever; Tanrı korkusu duyınak ister, 
isyan kokusu değiL. Bunu nazarlannıza ve dikkatlerinize alın. 35 

SHALLOW 

Ha? Canım çıksın ki, genç olsaydım kılıç hallederdi bu i§i. 

EVANS 

Yaa, kılıç gibi tost(2) var mı; olsaydı da halletseydi. 
Ama kafamda ba§ka bir fikkir(3) var. Haspelkader bitakım 
afantaçlar getirebilir. Mesela Anne Page var, ki kendisi 
George Page'in kızı olur, ki harika iffettir... 40 

(l) Evans aedalı konu§maya ve çoeul kullanmaya meraklı. 
(2) "Dost". 

(3) Yine, Evans'ın konu§ma özelliei. 
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NARİN 

ı. Perde, ı. Sahne 

Bayan Anne Page değil mi? Kahverengi saçlı, 
kadın gibi küçük sesle konu§ur. 

EVANS 

Evet evet , tam üstüne bastın, vallahi takkendisi. 
Ayrıca yedi pin pound paraçıklar, altınlar, gümü§ler, 
bırakaçak peypapa ,  ki ölümün tö§eğinde - huzur içinde 45 
göçer, öteki dünyada sevinir in§allah! - kız on yedi ya§ını 
a§ınca in§allah. TItİ§ip tala§mayı bıraksak da 
Bay Abraham'la Bayan Page'i pa§köz etsek iyi olur bence. 

NARİN 

Bayan Page'in dedesi ona yedi yüz pound 
bırakml§, değil mi? 50 

EVANS 

Evet, ayrıca babasından taha da iyi para kalıyormu§. 

SHALLOW 

Bu genç bayanı tanırım. İyi rneziyetleri vardır. 

EVANS 

Bence de yeti yüz pound ve öteki imkanlar iyi meziyet. 

SHALLOW 

O zaman Sayın Bay Page'i görelim. Falstaff orada mı? 

EVANS 

Size yalan mı söyleyeceğim? Yalancılan hiç sevrnemj 55 
doğru konu§mayanlarla eğri konu§anlan hiç mi hiç sevrnem. 
Evet, §övalye Sir John orda. Lütfen sizden yana olanlara 
güvenin. Bay Page'in kapısını tövelim bakalım. 
(Kapıyı vurur.) Hey, hu! Tann evinizi kazadan 
pelatan korusun! 60 

(Page girer.) 

PAGE 

Kim o, ne var? 
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EVANS 

Tanrı'ya §ükür dostlarınız; kördüğünüz kibi Yargıç Shallow 
ve genç Bay Narin; yani konu ho§unuza giderse haspelkater 
size ba§ka bir hikaye anlatacaklar. 

PAGE 

19 

Pekala, ben de siz muhteremleri iyi gördüğüme sevindim. 65 
Geyik eti için te§ekkürler Sayın Shallow. 

SHALLOW 

Sayın Page, sizi görınek ne güzel! İn§allah iyisinizdir. 
Et daha iyi olabilirdi; ama hayvanı usulüne göre 
kesemediler maalesef. Sayın Page Hanımefendi nasıllar? 
Ama size yürekten te§ekkür borçluyum yani, 70 
yürekten te§ekkürler. 

PAGE 

Hayır, ben size te§ekkür ederim. 

SHALLOW 

Hayır, ben size te§ekkür ederim ve çok rica ederim. 

PAGE 

Sizi gördüğüme sevindim Sayın Bay Narin. 

NARİN 

Sizin boz tazıdan ne haber? Duyduğuma göre 
Cotsall'da geçilmi§ ha? 

PAGE 

Pek de geçildi denemez. 

NARİN 

Hadi hadi, itiraf edin, itiraf edin. 

SHALLOW 

Hayır efendim, niye etsin; kokuyu kaybedince 
durınu§ hayvan. İyi bir köpek aslında. 

PAGE 

Eh i§te. 

75 

80 
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Evet bayım, iyi bir köpek o, güzel köpek. 
Var mı bunun ötesi? 
İyi ve güzel köpek i§te. Sir John Falstaffburada mı? 

PAGE 
Evet içerde, ke§ke aranızı bulmaya yardımcı olabilseydim. 8S 

EVANS 
İ§te, Hıristiyan dediğin pöyle konu§ur. 

SHALLOW 
Bana haksızlık etti, Sayın Page. 

PAGE 
Bunu bir §ekilde kabul ediyor. 

SHALLOW 
Evet ama düzeltmiyor, değil mi Bay Page? 
Evet, bana haksızlık etti, hem de ne haksızlık; yani, 90 
tek kelimeyle haksızlık etti, inanın bana. Robert Shallow 
gibi bir beyefendi, "Bana haksızlık edildi," diyor. 

PAGE 
İ§te Sir John geliyor. 

(Sir John Falstaff, Barda/ph, Nim ve Pi§tov girer.) 

FALSTAFF 
Evet Sayın Shallow, beni krala §ikayet edecekmi§siniz, 
öyle mi? 95 

SHALLOW 
Şövalye, adamlarımı dövdünüz, geyiklerimi öldürdünüz, 
av kö§kümün kapısını kırıp girdiniz ... 

FALSTAFF 
Ama bakıcının kızını öpmedik, ha? 

SHALLOW 
Al i§te, lafa bak! Bunun hesabını vereceksiniz. 
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FALSTAFF 

Olur, hemen vereyim: Evet, bunların hepsini yaptım. 100 
Hadi bakalım, hesap verildi. 

SHALLOW 

Merak etmeyin, Meclis'e her §eyi anlatacağım. 

FALSTAFF 

Her §eyi ha? Vay canına! Bence sakın yapma, rezil olursun. 

EVANS 

Pauca verhaj(!) Sir John, bu çümlede çok anlam saklı. 

FALSTAFF 

Yok soğanlı sarmısaklı! Narin, senin de kafam kırmı§tım. 105 
Benden §ikayetçi misin? 

NARİN 

Vallahi efendim, sizden de §ikayetçiyim, yanınızdaki 
Bardolph, Nim ve Pi§tov denen sahtekar serserilerden de. 

BARDOLPH 

Seni adi Banbury peyniri! CZ) 

NARİN 

Tamam, önemi yok. 

PiŞTOV 

Bak hele, Mofostofolos!(3) 

NARİN 

Tamam, önemi yok. 

NIM 

Dilimleyelim herifi derim ben! Pauca paucaj az laf, 
çok dilim bence! 

(1) "Pauca verha": Latince "az lar', Evans herhalde "az ve özft demek istiyor, 

1 10 

(2) Banhury' de yapılan peynir özellikle ince ol ur ve rengi griye çalannı�. Burada, dolaylı 
olarak Narin'in zayıflığına ve soluk rengine de�iyor, 

(3) P�tov, "Mefistofeles" ("İhlisft) demek istiyor, 
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NARİN 

ı. Perde, ı. Sahne 

Adamım Safdil nerde, biliyor musun kuzen? 

EVANS 
Bir dakika, bir dakika lütfen! İzin verin bakalım: 
Bana göre bu konuda üç hakem var: Sayın Page -ki 
malum burda- benteniz -ki malum burda- üçüncü ki§i de 
-nihayet ve son olarak- Garter Ham'nın hancısı oluyor. 

PAGE 
Üçümüz bunları dinleyelim ve son verelim bu i§e. 

EVANS 
Çok küsel; ben tefterime not alayım, taha sonra 
davayı en kısa zamanda görü§ebilirsek görü§ürüz. 

FALSTAFF 
Pi§tov! 

PİŞTOV 
Duydu! Kulak var adamda. 

EVANS 

115 

120 

Hoppala, §eytan götürsün seni! "Kulak var atamta!" 125 

Ne temek §imdi bu? Zıpırlık bence! 

FALSTAFF 
Pi§tov, Bay Narin'in kesesini sen mi çaldın? 

NARİN 
Tabü ki o çaldı; yoksa §u eldivenler hakkı için kendi 
evime bir daha ayak basarsam iki olsun. Her biri altılık, 
yedi gümü§ parayla, koskoca iki Edward §ilinimi çaldı, 130 
ki her biri bana iki yeni §ilin ve iki peniye pat1am1§tı. 
Şu eldivenler hakkı için! 

FALSTAFF 
Gerçek mi bu, Pi§tov? 
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EVANS (kendi kendine) 
Eğer yankesiciyse, gerçek değil tabü bu Pi§tov! 

PİŞTOV 
Vay, seni dağdan inme kereste! 135 
Sir John ve sayın efendim, ben diyorum ki, 
Çıksın kar§ıma o zaman bu teneke kılıç! 
(Narin'e) Derhal ve burada kendi ağzınla sözünü geri al! 
Geri al sözünü, pislik ve çirkef; 
Yalan söylüyorsun. 140 

NARİN (eliyle Nim'i i�aret eder.) 
O zaman, bu eldivenler hakkı için, §u adamdı. 

NIM 
Bakın bayım, lafı.nıza dikkat edin ve kimsenin keyfini 
kaçırmayın, yoksa keyfiniz kaçar, tamam mı! 
Kancayı bana takmaya çalı§mayın, karl§mam ha! 

NARİN 
O zaman, bu §apka hakkı için, o kırmızı surat yapn bu i§i. 145 
Yani, beni sarho§ ettiğinizde ne yapnğımı hatırlamıyorum, 
ama sandığınız kadar da e§ek değilim. 

FALSTAFF 
Evet, Scarlet ve John, siz ne diyorsunuz? 

BARDOLPH 
Vallahi efendim, ben diyorum ki, bu beyefendi öyle içti ki, 
be§ duyurusunu kaybedip kendinden geçti. 150 

EVANS 
"Be§ duyu" be, "be§ duyu"! Yuh sana, çahile bak! 

BARDOLPH 
Tabii küfelik olunca da çarpıldı ve malum, i§ler sarpa sardı. 

NARİN 
Evet, o zaman da Latince konu§mu§tun. Ama önemi yok. 
Bir daha sarho§ olup bu tuzağa dü§en de ne olsun. 
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İçeceksen, namuslu, efendi, imanlı insanlarla içeceksin. 155 

Sarho§ olacaksan, dini bütünlerle olacaksın; yoksa, ayya§ 
serserilerle değiL. 

EVANS 
VaHahi küzel konu§tu. 

FALSTAFF 
Bakın bunların hepsi yalan çıkacak beyler, 
göreceksiniz yalan çıkacak. 160 

(Bardolph, Pi�tov ve Nim Çıkar. Elinde �arapla Anne Page girer.) 

PAGE 
Hayır, hayır kızım; §arabı içeri götür, orada içeceğiz. 

(Anne Page Çıkar.) 

NARİN 
Aman Tarinm bu Bayan Anne Page! 

(Bayan Ford ile Bayan Page girer.) 

PAGE 
Merhaba Bayan Ford. 

FALSTAFF 
Vay, Bayan Ford, ne iyi ettiniz de geldiniz! 
İzninizle sayın bayan. 165 

(Bayan Ford'u öper.) 

PAGE 
Hanım, bu beylere ho§ geldiniz de. Hadi buyrun yemeğe, 
av edi sıcak börek var. İçelim ve kırgınlıklan unutalım. 

(Narin dıŞında herkes çıkar.) 

NARİN 
Kırk §ilinim olacağına, §u Ezgiler ve Şiirler kitabım 
yanımda olsaydı ke§ke!(I) 

(l) Narin, Bayan Page'e kur yaparken, bu kitaptan örnekler sunarak onu etkıIemeyi da· 
§anayor. 



ı. Perde. ı. Sahne 25 

(Safdil girer.) 

Hey Safdil nerelerdesin? Kendi hizmetimi kendim 170 

göreceğim galiba bu gidi§le. Şu bilmece kitabı yanında 
değildir herhalde, ha? 

SAFDİL 
Bilmece kitabı mı? Onu geçen Azizler yortusunda 
Alice Shortcake'e vermemi§ miydiniz? 

(Sha11ow ile Evans girer.) 

SHALLOW 
Hadisene kuzen; hadi be kuzen; seni bekliyoruz. 175 
Bak sana ne diyeceğim kuzen. Yani, §u var ki kuzen, 
aslına bakarsan, bana bir teklif oldu, bir çe§it teklif yani; 
Sayın Bay Hugh tarafından yapıldı, yani dolaylı yoldan 
aracı olarak. Anlıyor musun beni? 

NARİN 
Anlayı§ımız kıt mı ki anlamayalım! 
Dediğin gibiyse bu İ§ anlamlı yani. 

SHALLOW 
Ama bak, anla beni, tamam mı? 

NARİN 
Evet, anlıyorum efendim. 

EVANS 
Bay Narin, tekliflerine kulak veriniz. 

180 

Kapatiseniz malum, ama size bir de ben açıklattım mı, 1B5 
her §eyi kaparsınız, merak etmeyiniz. 

NARİN 
Pekala, bir dakika, kusura bakmayın ama, ben kuzen 
Shallow ne diyorsa onu yaparım. Siz, ben naçiz kulunuza 
bakmayın; ama kendisi az buz değildir, memleketirıde 
sulh hakimi olur. 190 
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EVANS 
Yahu konu bu değil ki, konu evliliğinizle ilkili. 

SHALLOW 
Evet bayım, i§in püf noktası da burda. 

EVANS 
Püf ki ne püf! Konu Bayan Anne Page'le 
evliliğinizle ilkili yani. 

NARİN 
Madem öyle, klSmerse evleniriz, ne yapalım. 195 

EVANS 
İyi de, muhabbetten ne haber? Kendi ağzınızdan duyalım 
bakalım; dudaklarınızdan duyalım. Ne demi§ çe§itli 
filozoflar: "Dudaklar ağzın bir parçasıdır," demi§. 
Onun için, açıkça söyleyin , bu katıncağıza §eyinizi 
kösterebilir misiniz, niyetinizi yani, ha? 200 

SHALLOW 
Kuzen Abraham Narin, bu kadını sevebilir misin? 

NARİN 
Umarım evet efendim, aklın yolu bir olduğuna göre, 
bana yakı§anı yaparını efendim. 

EVANS 
Hayır yahu; tövpe yarappi! Kesim konu§sana kesim! 
Onu görünce arzuların ona doğru hop edecek mi yani! 205 

SHALLOW 
Evet bu §art. Şöyle dolgu n bir çeyiz olsa, onu alır mısın? 

NARİN 
Yeter ki sen iste kuzen, daha fazlasını da yaparım, 
ne olacak yani. 

SHALLOW 
Anlamadın beni, sevgili kuzen, gene anlamadın. 
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Ben sana iyilik etmeye çalı§ıyorum. 
Bu kadından ho§landın mı? 

NARİN 

Madem istiyorsun, tamam, evleneyim gitsin. 
Ba§langıçta büyük a§k olmasa da, evlenip birbirimizi 
tanıdıkça, Tann'nın yardımıyla, yav3§ yava§ her §ey 

27 

210 

kendiliğinden çözüıür. Umarım muhabbetin ardından 215 
ayrılık gecikmez. (i) 
Ama sen ille de "Evlen," diyorsan evlenirim; 
hem de kendi özgün idaremle; çekilmeden ve kaçılmadan. 

EVANS 
Çok ustalık bir çevap. Ama yanlı§ var: 
"Çekilmeden," olmaz. Herhalte "çekinmeden"i kastetiyor. 220 
Ama kötü bir §ey kastetmiyor. 

SHALLOW 

Evet, bence de kuzenimin kötü bir kastı yok. 

NARİN 
Tabii yok, yoksa adamı sallandınverirler sonra ha! 

SHALLOW 
İ§te güzel Bayan Anne da geliyor. 

(Bayan Anne Page girer.) 

Ah Bayan Anne, sizi görünce, ke§ke genç olsaydım diyorum. 225 

ANNE 
Yemek sofraya kondu. Babam, "beyler buyursun" diyor. 

EVANS 
Yarappi §ükürj haytin gidip duaya yeti§elim. 

(Shallow ile Evans çıkar.) 

(1) Latinı iyice §�ıran Narin belli belirsiz "Çok muhabbet tez ayrılık getirir," sözünü ha. 
tırhyer gibi. 
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ANNE 
Siz, efendim, lütfedip içeri gelir miydiniz acaba? 

NARİN 
Yok yok, te§ekkür ederim, gerçekten; hen çok iyiyim. (I) 

ANNE 
Yemek hazır efendim. 

NARİN 
Ben aç değilim; te§ekkürler, gerçekten. 

(Safelil'e) 

Hadi sen git; zararı yok, beninı adamım olsan da kuzen 
Shallow'a hizmet et, hadi. 

(Safdil çıkar.) 

Bazan sulh hakimleri de bir dastun adamına ihtiyaç duyar. 

230 

Annem ölene kadar, üç yeti§kinle bir genç çocuktan fazla 235 
hizmetUr alamıyorum. Önemi yok ama, tabii bu arada 
doğu§tan yoksul bir heyefendi gibi ya§ıyorum. (2) 

ANNE 
Siz efendim olmadan içeri gidemem; siz gelene 
kadar oturmazlar. 

NARİN 
Vallahi, bir §ey yiyesim yok. (3) Ama yemi§ kadar oldum, 240 
te§ekkür ederim. 

ANNE 
Lütfen efendim, içeri yürür müsünüz! 

NARİN 
Hayır sağal, ben burada yürürüm daha iyi. 

(1) Narin, Anne'in, "Oı§arda durmayın, rahatsız olursunuz, hasralarursınlZ" vs. dedi4ini 
sanıyor. 

(2) Anlıı§ılan, annesi Narin'e çok sayıda hizmetkar tutması için yeterli para vermiyor. 
(3) Narin'in yemeee karp direnmesi, 51Ska, cılız yapısından geliyor. 
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Geçen gün bir kılıç hocasıyla kılıç hançer dövü§üne 
girdim ve kaval kemiğimi incittim. Üç oyun için bir tas 245 
erik ho§afına bahse girmi§tik. Vallahi inan, o gün 
bugündür ho§af kokusuna dayanamam. Sizin köpekler 
niye böyle havlıyor? Kasabada ayı mı var?(I) 

ANNE 
Evet efendim, galiba; bir ara konu§urlarken duydum. 

NARİN 
Ben bu eğlenceyi çok severim. Ama seyrederken 
kavgaya kart§tığım da oluyor. Ayı zincirini koparsa 
korkarsın, değil mi? 

ANNE 
Aman efendim, hem de nasıl! 

NARİN 
Hah ha, bana vlz gelir. Sackerson adlı ayıyı bağlanmamı§ 

250 

halde yirmi defa gördüm; zincirinden de tuttum. 255 
Ama bu arada kadınlar öyle haykırddar, öyle çığlıklar attılar 
ki inanmazsın. Zaten kadın dediğin ayıya hiç dayanamaz. 
Kaba saba, çirkin hayvan tabii. 

(Page girer.) 

PAGE 
Hadi Sayın Bay Narin, gelin; sizi bekliyoruz. 

NARİN 
Te§ekkürler bayım, ben bir §ey yemiyorum. 260 

PAGE 
Aa, tövbe deyin, seçme §ansınız yok bayıml Hadi, hadi. 

(I) Cinsel gücü uyana oIdutuna inandan etik h�, bir tür tamacı qaret olarak gene
levierin penceresine konurrnu§. "Ayı boğu§turrna- da çağın sevilen bir eğlence türü 
imi§. Ayıyı zincirle direğe �ar, üzerine aç köpekleri salarlarrnı§. Narin burada, ki§i
li� gere�, saçmalıyO& 
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NARİN 
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Peki o zaman, siz öne geçin. 

PAGE 
Hadi gelin bayım. 

NARİN 
Bayan Anne, siz önden buyurun. 

ANNE 
Yo hayır, efendim; lütfen siz buyurun. 

NARİN 
Ay gerçekten olmaz! Size saygısızlık olur. 

ANNE 
Rica ederim bayım. 

NARİN 
Eh, aksilik edeceğime kabaiık edeyim bari. 
Ama gerçekten siz kendinize haksızlık ediyorsunuz yani! 

(Narin önde, ötekiler arkada çıkarlar.) 

İ ki n c i  S a h n e  

(Page'in evinin giri� hoıü. Evans ile SafdiL.) 

EVANS 
Hadi git de sor bakalım §u Doktor Caius'un evine 
nerten gidiliyor. Orda Bayan Quickly diye biri varmı§. 
Adamın tatısı mıymı§, sütsüs anası mıymı§, a§çısı mıymı§, 
çama§ırcısı mıymı§, yıkayıp sıkıçısı mıymı§ neymi§. 

SAFDİL (çıkarken) 
Peki efendim. 

265 
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EVANS 
Bi takka, taha iyisi; §u mektupu götür ona. Çünkü kentisi 
Bayan Anne Page'le çok çok iyi tanı§ıklar. Mektupun 
kadından arsusu ve isteği §u ki, efendimin arsusunu 
Bayan Page'e iletsin. Hadi §imdi yürü. 

(Safdil çıkar.) 

Ben de yemeğimi bitireyim; elmayla peynir kaltı. 

(Çıkar.) 

Üç ü n c ü  S a h n e  

(Garter Ham'nda bir oda. Falstaff, Hana, Barelolph, Nim, 
Pi�tov, Robin.) 

FALSTAFF 
Bak §imdi Garter Hanı'nın hancısı ... 

HANCl 
Ne var, ne diyor benim yavru kekliğim? Konu§, 
ama bilgiç ve bilgece konu§. 

FALSTAFF 
Yahu, adamlarımın bir kısmını atmak zorundayım. 

HANeı 
At gitsin be yavrum Herkül, silkele hepsini! 
Söyle toz olsunlar, tıns tırıs . 

FALSTAFF 
Haftada on pounda oturuyorum burda. 

HANCI 

Sen imparatorsun be, Sezarsın, Kayzersin, Cezzarsın sen! 
Bardolph'u ben alırım, olur biter, bira çeker, içki dağıtır. 

31 

10 

5 

Nasıl , ho§una gitti mi yavrum Hektar? ıo 
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FALSTAFF 
Oldu bu İ§. İyi adamsın be hancı. 

HANCI 
Ben söyleyeceğimi söyledim. Hemen ba§lasın. (Bardolph'a) 
Hadi göreyim seni, köpükle kired iyi ayarla, tamam mı?O) 
Benden bu kadar. Yürü. 

FALSTAFF 
Hadi git Bardolph. Bira servisi iyi İ§. 
Malum, eski ceketten yeni yelek, geçkin u§aktan 
körpe biracı olur. Hadi hayırlı olsun. 

BARDOLPH 
Ben de hep buna özenirdim. Tam benlik İ§. 

(Çıkar.) 

PİŞTOV 
Seni kendini bilmez Macar bozuntusu, hadi §imdi çek 

15 

musluğu bakalım, davran!(2) lO 

NIM 
Adam iki içki arasında doğn1U§. Nasıl laftı ama! 
Dahi miyim ne! 

FALSTAFF 
İyi oldu, bu kay çakmak kutusundan kurtuldum. (l) 
Son zamanlarda arSlZca a§ırmaya ba§laml§tıj acemi 
§arkıcılar gibi, usul musul gözetmeden, tutar mı 
tutmaz mı demeden çarpıyordu. 

25 

(1) "Köpükle kireç": Bugün olduğu gibi o dönemde de fıçılardan "çekilen" birarun kö
pü�ünü ayarlamak önemliymi§. KOpük çok olursa bira azalıyor, köpük az olursa bira 
tad ve görünümden kaybediyor. Aneak haneı, Bardolph'a, kazanç kaygısıyla, "Biranın 
köpü�ünü bol tut, n diyor olabilir. Yine o dönemde, eqUigini veya kekreligini alsın diye 
§araba kireç (kaymağı) katılırml§. 

(2) "Davrarı": Pi§tov, fıÇI musluğunu silaha benzeterek Bardolph'la alay ediyor. 

(3) "Kav, çakmak kutusu": Bardolph'un çabuk parlayan biri olduğunu ima ediyor. 
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NIM 
En iyisi dakikada bir çalmak. 

PİŞTOV 
Kafan çall§sa, "kaldırmak" derdin. "Çalmak" da neymi§! 
Pöh! Etmi§im böyle sözün içine! 

FALSTAFF 

33 

Bakın beyler, benim pabuçların tabanı delindi delinecek ha! 30 

PİŞTOV 
Aman dikkat tabanIarın yara olmasın! 

FALSTAFF 
Çaresi yok bir i§ çevirmem lazım. Bir §ey bulmah. 

PİŞTOV 
Kuzgun yavrularına yiyecek gerek. 

FALSTAFF 
Bu kasabada Ford diye biri var. Hanginiz tanıyor? 

PİŞTOV 
Ben tanıyorum bu herifi. Varlıklı biri. 

FALSTAFF 
Bakın benim saf evlatlarım, siz daha benim ne çapta 
biri olduğumu bilmiyorsunuz. 

PİŞTOV 
Çapını bilmem, ama göbek hizasında çevren iki yardayı 
a§kın bence. 

FALSTAFF 

3S 

Zevzekliği bırak Pi§tov! Evet, göbeğimin iki yardayı 40 
a§kın olduğu doğru, ama sen §imdi o a§kını bırak da 
benim yeni "a§kıma" bak. Şu Ford'un karısında gözüm var. 
Bana sıma§ıp duruyor. Laf atıyor, göz süzüyor, i§mar ediyor. 
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Bu cilveleri iyi bilirim ben. Yani i§in İngilizcesi, 
"Ben Sir John Falstaffa aitim," diyor. 

PİŞTOV (usulca Nim'e) 
Adama bak, hem mahcup tazenin art niyetini okumu§, 
hem de i§ine geldiği gibi İngilizce'ye çevirmi§. 

NIM (usulca Pi§too'a) 
Teknenin demiri tutmu§ galiba. 
Ne dersin, sence bu heves geçici mi? 

FALSTAFF 

45 

Söylendiğine göre, kocasının kesesini o idare ediyormu§. 50 
Adamda da taburla melek varmı§. (i) 

pİŞTOV 
O zaman bu i§te taburla §eytan gerek. Ben derim ki, 
"Hiç durma, bastır arkada§!" 

NIM 

Tamam, her §ey ayarlandı o zaman. Hadi hemen melekleri 
ayarlamaya bak. (2) 55 

FALSTAFF (Mektupları gösterir.) 

İ§te, mektubu yazdım bile; §unu da Page'in karısına yazdım. 
Çünkü biraz önce o da bana göz etti ve her yanımı çapkın 
çapkın inceledi. Gözlerinden çıkan ı§ınlar kah ayağımı 
yaldızladı kah heybedi göbeğimi. 

PİŞTOV (usulca Nim'e) 
Desene ak§am güne§i gübre yığınına vurmu§. 60 

(1) "Taburla melek": Falstaft; "Adam paralıymı§," diyor. O çağda altın paraların üstünde 
Melek Michael'ın kabarttna resmi varmı§. 

(2) Nim, olur olmaz yerde ve kendince bir anlam vererek "humaur" kelimesini kuııanma
ya meraklı. Bu cümlede de tekrar ediyor. Ben de burada kar§ılık olarak, "ayarlamalıyı 
seçtim. 
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NIM (usulca Pi§too'a) 
A§kolsun, iyi laf çaktın yani! 

FALSTAFF 
Tek tek her yanıma yiyecek gibi öyle baktı ki, 
gözlerindeki oburluk sanki büyüteç tutmu§sun gibi yaktı 
kavurdu beni. İ§te bu mektubu da ona yazdım. 

35 

Onun da kesesi dolgun. Kadın, Guiana'nın eyaleti sanki, 65 
ba§tanba§a altın ve bolluk yani. En iyisi ikisinin de 
servetine el koymak; onlar da benim hazinem olur. 
Benim Batı ve Doğu Hint adalarun olurlar; ikisiyle de İ§ 
yaparım. (Nim'e) Al bu mektubu Bayan Page'e götür. 
(pi§too'a) Sen de §unu Bayan Ford'a. Kısmetimiz açılıyor 70 
beyler, kısmetimiz açılıyor. 

PİŞTOV 
Yoo, ben hem yanunda çelik ta§ıyıp, 
hem de Truvalı Sir Pandarus olamam!(I) 
Yaparsam §eytan götürsün beni! 

(Mektubu geri verir.) 

NIM 
Ben de bu i§i ayarlamada yokum. Buyur, al §u ayarsız 75 
mektubu. (Mektubu geri verir.) Bizim de kendimize göre 
bir raconumuz var. 

FALSTAFF (Mektuplan Robin'e verir.) 
Al bakalım evlat, bu mektuplar sana emanet. 
Aç yelkenleri, hrla git altın sahitlerine. 

(Robin çıkar.) 

Alçaklar, yıkılın kaf§undan, defolun! 
Dolu taneleri gibi çözülün, hadi! 

80 

(1) l'i§tov, "Benim gibi kılıç ta§lyan bir saVll§ÇI, Truvalı PandarılS gibi bir aracı Cpeze
venk') olamaz," diyor. 
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Toplayın kuyruğu, kaldınn nalları, tüyün, basın gidin! 
çağın modasına Falstaff da uyar, olur biter. 
Fransızlar gibi idare ederiz biz de: 
Bir ben, bir de fistanlı u§ak yeterl(l) 85 

(Çıkar.) 

pİŞTOV 
Hay bağırsaklarını akbaba kapasıca! 
Hilesiz zar kullanan kalmadı artık; 
ister yukarda ol, ister a§ağıda, 
Zengin de olsan yoksul da, kurtulu§ yok . (Z) 
Sen meteliksiz kaldığında, 
Benim kesem dolu olacak, 
Tamam mı, seni adi Frigyalı Türk! (3) 

NIM 
intikam ayarlamak için bir plamm var. 

PİŞTOV 
intikam mı alacaksın? 

NİM 
Gök kubbeyle yıldızlar §ahidimdir. 

PİŞTOV 
Aklını mı kullanacaksm çeliğini mi? 

NİM 
ikisini de ayarlarım ben. 
ilk İ§ Page'e gider bu a§km ayarını ona açanm. 

90 

95 

(1) "Astanlı II§3k" : O çaeda �aklar genellikle belden k�akIı uzun ceketimsi bir giysi 
giyerlenni§. 

(2) Pi§tov'un sözleri, ç$ zaman oldueu gibi, fazla anlamlı değil. 

(3) "Türk" terimi zaman zaman "barbar, glvur" , vs. anlamında bir hakaret ifadesi olarak 
kuUarulınIll§. "Frigyalı Türk," Pi§tov'un uydurması. 
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PİŞTOV 
Ben de Ford'a gider, derim ki, bana bak, 
Bu pis zampara koymu§ kafaya, 
Senin kumruyu halledecek, altınlarına konacak, 
Yumu§acık yatağını kirletecek ha! 

NIM 

Benim ayanın tamam. Page'i kl§kırttp zehirlerim. 
Kıskançlıktan gözünü döndürürüm. 
Benim tepem attı mı fena yapanın. 
O zaman avanın ayar olur İ§te! 

pİŞTOV 
Vay canına, külhanların Mars'ısın sen be! 
Ben de senden yanayım. Birlik, ilerilU) 

(Çıkarlar.) 

D ö r d ü n c ü  S a h n e  

(Dr. Caius'un evinde bir oda. Bayan Quickly ile Safdil.) 

BAYAN QUICKLY (seslenir) 
Hey, John Rugby! 

(Rugby gireT.) 

Yahu pencereye gidip bir baksana, efendim Master 
Doktor Caius geliyor mu? Gelir de evde birini bulursa, 
Allah göstermesin kıyameti koparır, canına okur her kimse! 

RUGBY 
Gidip bakayım. 

(1) uMars": Klasik Roma mitolojisinde sav3§ tanrısı. 

37 

100 

105 

5 
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BAYAN QUICKLY 
Hadi; ben de onun için ak§amüstü, kömür ate§ine 
biraz §araplı süt koyarım, sıcak sıcak içer. (I) 

(Rugby Çıkar.) 

Namuslu, iyi huylu, temiz biri bu; böyle hizmetkar 
bulmak kolay değiL. Öyle dedikodusu, aksiliği filan da yok. 
Bir kusuru, duaya fazla dü§kün. Biraz bönce yani, 10 
ama her kulun bir kusuru oluyor. Her neyse, adın 
Peter Safdil öyle mi? 

SAFDİL 
Evet, daha iyisini bulamaml§lar. 

BAYAN QUICKLY 
Bay N arin de efendin, değil mi? 

SAFDİL 
Vaııahi evet. 

BAYAN QUICKLY 
Koca bir topsakalı var, dericilerin kırpma bıçağı gibi. 

SAFDİL 
Vallahi hayır. Ufak, minnacık suratı var; 
küçük sarı bir de sakalı, kızıla kaçan sarı. 

BAYAN QUICKLY 
Yumu§ak huylu biri değil mi? 

SAFDİL 

15 

Vallahi evet. Ama bileği güçlüdür; bu yörede ondan 20 

yiğiti bulunmaz. Tav§an bekçisiyle dövü§mü§tü. (2) 

(1) "Şaraph sUt" (veya "sutlll §arap"): Sıcak silt, §arap veya bira, likör, §eker ve baharatla 
yapılan bir içecek. 

(2) "Tav§an bekçisi": Tav§an beslenen yerlerin bakıcısı ve bekçisi. 
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BAYAN QUICKLY 
00, demek öyle! Ha, evet, §imdi hatırladım. 
Ba§ı yukarda kurula kurula yürür değil mi? 

SAFDİL 
Vallahi öyle yürür. 

BAYAN QUICKLY 

39 

Eh, Tanrı Anne Page'e daha kötüsünü göstermesin! 25 
Rahip Evans'a söyle, efendin için elimden geleni yapacağım. 
Anne iyi bir kız, in§allah . . .  

RUGBY (içerden) 
Eyvah, yandık! Efendim geliyor. 

BAYAN QUICKLY 
Hepimizin canına okur §imdi. Aman delikanlı, 
hemen §u dolaba gir, çabuk çabuk! Merak etme, 
fazla kalmaz burda. 

(Safdil'i dolaba kapatır.) 

Hey, John Rugby! John, hey, John, baksana! 

(Rugby girer.) 

(yüksek sesle) Git bak bakalım efendime. 

(Rugby Çıkar.) 

Pek iyi değil galiba, eve gelmediğine göre! 

30 

(Şarkı söyler.) Hey aman aman, aman aman hey (vs.) . 35 

(Doktor Caius girer.) 

CAIUS 
Ne §arkı söylüyor siz? Ben sevrnem bu oyunlar. 
Lütfen gitip dolaptan getiriniz bana une boitine verde -
bir kutu, ye§il kutu. Duydunuz ne dedim? Ye§il bir kutu. 
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BAYAN QUICKlY 
Tabii tabii, hemen getireyim. (Usulca) İyi ki kendi gitmeye 
kalkmadı. Yoksa, adamı orada görünce aklını oynatırdı. 40 

(Do/aba gider.) 

CAIUS 
Fe, fe, fe, fe! Ma [ai, il [ait [ort ehaud. Le m' en vais wir a La eourt 
-la grande affaire. (i) 

BAYAN QUICKlY 
Bu mu efendim? 

(Kutuyu gösterir.) 

CAIUS 
Oui, mettez�le a ma pochette. Depeehe, (2) çabuk ol! 
Nerte o Rugby herif? 

BAYAN QUICKLY 
Hey John Rugby, John! 

(Ruglry girer.) 

RUGBY 
Buyrun efendim. 

CAIUS 
Sen John Rugby; sen Jack Rugby; 
hadi hemen senin kılıç al ve benim arkadan saraya gel. 

RUGBY 
Tamam, �te burda, kapının önünde hazır efendim. 

(Kılıcı alır.) 

45 

50 

(1) Shakespeare'in Fransızcası zayıfml§. Özellikle yazıll§la ilgili olarak ortaya çıkan ba
zı sorunlan, oyunların editörleri de�ik biçimlerde yorumlaml§lar. Burada Caius, 
"Burası çok sıcak, ben saraya gidiyorum - büyük i§." diyor. 

(2) "Evet Oj cebime koy, çabukl· 
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CAIUS 

Yani yahu, çok geç kaldı ben. Hay Allah! Qu'ai-je oubliel(l) 
Hah, dolapta benim ilaçlar var; asla onlar bırakamam. 

(Dolaba gider.) 

BAYAN QUICKLY (usulca) 
Eyvah, §imdi arda oğlam bulacak ve çıldıracak! 

CAIUS 

O diable, diablel(Z) Bu ne benim dolaptal Alçak! Larron!(J) 

(Sa/dil'i dolaptan çekerek Çıkartır.) 

Rugby, benim kılıçım! 

BAYAN QUICKLY 

Kuzum efendim, lütfen sakin olun. 

CAIUS 

Nedenmi§ sakin olacak ben? 

BAYAN QUICKLY 

Bu genç adam namuslu bir adam. 

CAIUS 

Namuslu adam ne i§ var benim dolaptal 
Benim dolapa namuslu adamlar gelmezler: 

BAYAN QUICKLY 

Ne olur efendim, horgörün efendim. (4) İ§in doğrusu ba§ka: 
bu adamı Rahip Hugh gönderdi bana, i§ için. 

CAIUS 

Ne i§? 

(1) "Ne unuttum?" 

(2) "Ah, §eytan, §eytan!" 

(3) "Hırsız!" 

(4) Bayan Quickly, "hO§görü" yerine "horgörün diyor. 

41 

55  

60 
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Vallahi evet, bana dedi ki, git . . .  

BAYAN QUICKLY 
Sen sus bakayım! 

CAIUS 
Asıl sen susunuz bakayım. (Safdil'e) Sen anlatınız §imdi. 

SAFDİL 
Git bu sayın hanımefendiye, yani sİZin hizmetçiye, söyle, 
Bayan Anne Page'e benim efendim hakkında bir iki güzel 
laf etsin, dedi, yani evlenme konusunda. 

BAYAN QUICKLY 
Hepsi bu vallahi ya! Zaten öyle bile bile parmağımı 
ate§e sokacak göz var mı bende? 

CAIUS 
Sir Hugh yolladı sen ha! Rugby, bir parça kağıt getir. 
(Safelil'e) Sen bir parça bekle. 

(Rugby dolaptan kağıt getirir. Caius yazar.) 

BAYAN QUICKLY (usulca Safdil'e) 
Böyle sakin olu§u iyiye i§aret. Çok kızmı§ olsaydı, 

65 

70 

nasıl bağırırdı, nasıl tasının tepesi atardı bilemezsin. (I) 75 
Yine de ahbap, ben efendine elimden gelen iyiliği yapacağım. 
Lafın uzunu kısası §u ki, efendim olan Fransız doktor -
haliyle ona efendim diyorum; neden dersen, evine bakıyorum, 
çama§ınnı yıkıyorum, sıkıyorum, birasını yapıyorum, ekmeğini 
pi§iriyorum, yerini siliyorum, etini ve içkisini hazırlıyorum, 80 

yatağını yapıyorum, her §eyi benim üstümde yani. 

SAFDİL (usulca Bayan Quickly'ye) 
Tek ki§i için büyük yük bu; herkes altından kalkamaz. 

(1) Bayan Quick ly, ya lnızca çenebaz deAıl, aynı zamanda Shakespeare'in kimi eğitimsiz 
karakterleri gibi, aAdalı konu§mayı ve deyim ku llanmayı seven, ama her zaman doAru 
kullanamayan biri. 
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Değil mi yani! Sen o yükü bir de altta olana sori(1) 
ayrıca, her gün erken kalk, yatmak bilme . . .  
Her neyse, dinle - ama aramızda kalsın, tamam mı - 85 
efendim Bayan Anne'a a§ık. Her neyse, 
ben Anne'ı tanırım. Ama neyse, bo§ver. 

CAIUS (Safdil'e bir mektup verir) 
Al bakalım zırtop(2) §u mektup götür Sir Hugh'ya ha. 
Yarlahi, gösterir ben ona. Parkta gırdakını kesince, alçak 
zırtop rahip öğrenir, her §eye burun sokmak ne oluyor. 90 
Evet, hadisene sen gitsene! Ne eğleniyor sen burda hala? 

(Safdil çıkar.) 

Yarlahi, iki ta§larını da kesmeyen ne olursa olsun. (3) 
Yarlahi, köpeğine atacak ta§ı kalmayacak. 

BAYAN QUICKLY 

Ama arkada§ı adına konu§uyor. 

CAIUS 

Bana ne kim adı konu§uyor. Hani Anne Page yalnız 95 
olacaktı benim? Sen değil miydi diyen? Yarlahi, bu zırto 
papazı gebertecek ben. Karter hanclSı hakem yaptımi 
silahlan o ölçecek. (4) Yarlahi Anne Page olacak benim. 

BAYAN QUICKLY 

Efendim, kadıncağız sİZi seviyor, hiç merak etmeyin. 
Bırakın konu§an konu§sun. Ne olmu§ yani! 100 

CAIUS 

Rugby, gel, saraya gidiyoruz. (Bayan Quickl:y'ye) Yarlahi, 

(1) Bayan Quicldy zaman zaman söze, bilinçli olarak veya bilinçaltından, hafif cinsel ima
lar da kaI1§tınyor. 

(2) "Zınop" demek istiyor. 

(3) "iki ta§ını": Haya\annı kastediyor; ancak ikinci cümlede, herhalde sinirden, ıarı kaI1§
tınyor. 

(4) "Düello silahını seçecek," diyor. 
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Anne Page benim olmasın , senin kafan kapı dı§an 
ediyor ben. Pe§im gel Rugby. 

BAYAN QUlCKLY 

Merak etmeyin, An . . .  

(Caius ile Rugby çıkar.) 

. . . davalının biri olarak layığını bulacaksın. 105 

Yoo, ben Anne'ı iyi tanırım. Windsor'da onu benden 
iyi tanıyan, ona benden çok söz geçiren kadın yoktur; 
Tann'ya §ükür. 

FENTON (Dı§ardan) 
Hey, kimse yok mu? 

BAYAN QUICKLY 

Bu da kim acaba? - Kim o ,  gelsene! 1 10 

(Fenton girer.) 

FENTON 

Merhaba iyi kadın, nasılsın? 

BAYAN QUlCKLY 

Siz ekselansları sorunca daha iyi oldum. 

FENTON 

Ne haber? Dilber Bayan Anne ne yapıyor? 

BAYAN QUICKLY 

Doğrusu, efendim, hem dilber, hem iffedi, hem iyi huylu, 
hem de sizden ho§lanıyor . . .  Tann'ya §ükür bu açıkça belli. 1 15 

FENTON 

Beni beğeniyor mu dersin? Yani §ansım var mı? 

BAYAN QUlCKLY 

Vallahi efendim, sonunda her §ey yukardakinin elinde. 
Ama yine de Bay Fenton, kitaba el basayım ki sizi seviyor. 
Siz efendimin gözünün üstünde bir et beni var değil mi? 
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FENTON 

Evet evet, var tabii, İ§te. Peki ne olmu§? 120 

BAYAN QUICKLY 

Evet, hikayesi uzun. Hay Allah, ne kadın yani ! 
Ama yanlı§ anlamayın, tertemiz aile kızıdır ha! 
Bir şaat sizin et beninden konu§tuk. Bu kızın yanında 
güldüğüm kadar hiçbir yerde gülmüyorum. Ama aslında 
biraz sıkça derdeniyor lankolliye dalıyor. (i) Ama sizin için - 125 

§ey yani - her neyse, bu konuyu kapatsak daha iyi. 

FENTON 

Pekala, bugün görü§eceğiz onunla. Al §u parayı; 
beni kollamayı ihmal etme. Onu benden önce görürsen, 
biraz översin beni, ha, olur mu? 

BAYAN QUICKLY 

Ne demek! Övmez olur muyum! Aslında et beninizin 130 

hikayesi bitmedi, ama kalanı siz efendimle bir dahaki 
bulu§mamıza; ayrıca kızın öt,eki taliplerinden de 
söz edeceğim. 

FENTON 

Pekala, ho§ça kal; çok acelem var §imdi. 

BAYAN QUICKLY 

Güle güle efendim. 
(Fenton çıkar.) 

Doğrusu efendi adam. Ama Anne onu sevmiyor. 
Ben Anne'i bilirim, hem de herkesten iyi. Hay Allah, 
ne unuttum acaba? 

(Çıkar.) 

(l) QUickly, "melankolin demek istiyor. 

135 
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B i r i n c i  S a h n e  

(Page'in evinin önü. Elinde mektupla Bayan Page.) 

BAYAN PAGE 

Şu i§e bak, güzelliğimin en parlak çağında a§k 
mektuplan almadım da §imdi alıyorum galiba! 
Şuna bir daha bakalım. 

(Okur.) 

Sizi seviyorum; nedenini SDnnayınj akıl, mantık, �k' a kılavuz olsa da, 
sırda§ olamamı�tır asla. Ne siz genç sayılırsıruz, ne de ben. 5 
Bakın, nasıl uy�uyoruz! 
Siz de keyijlisiniz, ben de. Hah ha! Bakın daha da çok UMutk. 
Siz �arap seversiniz, ben de. Bundan ala uyum mu olur? 
Ama Bayan Page, size �ığım demem yeterli sarunm - tabii, 
asker �kı ne denli yeterli olabilirse! Bana acıyın, demeyeceğim - 10 
askere yakı� bu SÖZ. Ama diyorum ki, sevin beni. 

Ben ki, 
Sizin sadık �övalyeniz, 
Gece gündüz, bendeniz, 
Hangi ı§ıkta dilerseniz, 
Yeter tek bir emriniz, 
Ölürüm öl derseniz. 

John Falstaff 

15  
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Vay canına, Yahudi Herod'dan beter bu!(I) 
Şu dünyanın i§ine bak! Adamın ya§lılıktan nerdeyse 20 

eli ayağı tutmuyor, kalkmı§ delikanlı a§ık havalarına 
giriyor. Şeytan u§ağı aYYa§ FlamanW) Benim tavrımdan 
kim bilir ne ters anlam çıkarını§ ki, böyle sırna§maya cüret 
ediyor. Adama bak, üç defa bile bir arada olmadık. 
Ne demi§tim ki herife? Muhabbette ölçüyü kaçırını§ 25 

olsam neyse, ama kaçırınadım. Hay Allah! En iyisi 
meclise teklif verıneli, §u erkekler kaldırılsın diye. 
Şuna nasıl haddini bildirsem acaba? Bumbar dolması 
mideli bu herifin canına okurnam §art. 

(Bayan Ford girer. Bayan Page mektubu saklar.) 

BAYAN FORD 

Bayan Page , inan ki, ben de sizin eve gidiyordum. 30 

BAYAN PAGE 

Sen de inan ki, ben de sana geliyordum. 
Çok kötü görünüyorsun. 

BAYAN FORD 

Yok yok, kötü filan değilim; tam tersine. 
Sana göstereceğim §eyi görünce anlayacaksın. 

BAYAN PAGE 

Vallahi bana kalırsa öylesin. 

BAYAN FORD 

Pekala, madem sana öyle geliyor. Yine de, aksini 
kanıtlayabilirim. Ne olur bana bir öğüt ver. 

BAYAN PAGE 

Ne var kadm, ne oldu? 

35 

(1) Herod, zalimliğiyle tarunan Yahudi Kral. Shakespeare burada ayru zamanda, Herod'un 
İngiltere'de orta çağdaki "Mimele" oyunlannda görülen, LX>§ konuşan ve farfara ka
rakter özelli�e dej!iniyor. 

(2) HoIlandalılar ve Daniınarkalılar o çağda İngiltere'de içki dü§künü olarak tanmırlarmı§. 
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BAYAN FORD 
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Ah kadın, müthi§ bir fırsat çıktı kar§ıma; büyük §an 
kazanabilirim! Ancak, küçük bir pürüz var. 40 

BAYAN PAGE 

PÜTÜZÜ bo§ ver be kadın; §anı kap gitsin! Konu ne? 
Pürüzü mürüzü bir yana bırak §imdi. Konu ne? 

BAYAN FORD 

Şöyle "ebedi bir anlığına" cehenneme gitmeye razı 
olursam asalet unvanı alabilirim. 

BAYAN PAGE 

Ne? Yalan atma! Sir Alice Ford ha? Bu §övalyelerin 45 
uçkuru dü§ük olur, bence sen mevkiini hiç deği§tirme 
daha iyi. 

BAYAN FORD 

Gün l§ığını bo§a harcıyoruz. Al §unu oku; 
oku da nasıl asil olabileceğimi gör. 

(Mektubu çıkanp Bayan Page'e verir. Bayan Page mektubu okur.) 

Şu gözlerim erkekleri birbirinden ayırabildiği sürece, SO 
§i§kolardan özellikle uzak duracağım. Aslında herif 
küfür filan etmiyor mektubunda; namuslu kadınlan 
övüyor ve her türlü yakı§ıksız davranı§ı öylesine güzelce 
ve vurgulayarak kötülüyor ki, sözlerinin içtenliğine yemin 
edebilirdim . Ancak, Yüz ilahinin sözleri, Greensleeves'in 55 

müziğine nasıl uymazsa, adamın sözleriyle davranl§ı da öyle 
aykırı. (I) Merak ediyorum, göbeğindeki fıçılar dolusu yağla 
birlikte bu balinayı acaba hangi fırtına Windsor sahiline attı? 
Nasıl intikam alsam acaba ondan? Galiba en iyisi, içindeki o 
habis §ehvet alevi kendi yağında tükenip sönene kadar 60 

ona ümit vermek. Böyle §ey duydun mu hiç hayatında? 

(1) "Yüz ilahi": Kutsal Kitaptan bir bölüm. "Greensleeves": Hafifbir halk §arlası. Sözlerin 
aeır dinsel içeriğiyle, müziğin hafifliği uyuımuyor. 
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BAYAN PAGE 

Duydum, hem de harfi harfine; yalnızca Page ve Ford 
adları yer deği§tiriyor. 

(Kendi mektubunu çıkanp gösterir.) 

Hadi hadi, o kadar bozulma, i§te senin mektubunun 

49 

ikizini gör de rahada. Madem ilk mektubu sen aldın, 65 
ben Falstaff'ın bana bah§ettiği lütuf üzerindeki 
hakkımdan vazgeçerek onu sana bırakıyorum. 

(Mektup/an kıyaslaması için Bayan Ford'a verir.) 

Eminim, isim yerlerini bo§ bırakıp, bu mektuplardan 
binlercesini yazmı§tır; hatta daha da fazlasını. Bizimkiler 
ikinci bine giriyor. Hiç §üphe yok bunları bastıracak da. 70 

Adam basma meraklısı; ne bastığı önemli değil; biz de 
dahil! (i) Bana sorarsan, bu herifin altına girmektense, 
dev olup Pelion dağının altında kalmayı yeğlerim. (Z) 
Şu i§e bak, yirıni zampara kumru bulmak, tek bir iffedi 
erkek bulmaktan kolay. (3) 75 

BAYAN FORD 

Evet evet, bu mektuplar aynı; aynı yazı, aynı kelimeler. 
Bizi ne sanıyor acaba? 

BAYAN PAGE 

Hiç bilmiyorum. Onun yüzünden nerdeyse kendime 
kızasım geliyor. Kendimi tanıyıp tanımadığımdan 
§üphelenmeye ba§ladım. Yani, nedense adam beni 
gözüne kestirdi ki , böyle §iddetle bordaladı. 

BAYAN FORD 

"Bordaladı ," ha! Aman ben herifi güvertede tutayım bari. 

(1) Buradaki argo-müstehcen ima, oyunun aslında da var. 

80 

(2) Klasik mitolojiye göre, gökyüzüne tınnarup tannlan altetmek isteyen devler bu amaç
la Peüon dağını ossa dağının üstüne ekleıni§ler. Zeus da ceza olarak onlan dağın 
altına hapsetmi§. 

(3) Kumrular qlerine bağldddanyla tanınıyorlannl§. 
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BAYAN PAGE 

Benim de niyetim öyle. Ambar ağzından içeri girdi mi, 
bir daha denize açılamam. Gel §una dersini verelim. 
BulU§ma ayarlayalırn, yüz veriyormu§ gibi yapalırn, 85 

oltayı güzelce yemleyip, atlarını Garter Hanı'nın 
hancısına rehin verene kadar onu oyalayalırn. 

BAYAN FORD 

Vallahi, bu kadar üstüne titrediğimiz iffetimizi 
lekelerneyelim de, her türlü muzırlığa vanm. 
Ya mektubu kocam görseydi! Kıskançlığını 
sonsuza dek beslerneye yeterdi artık bu yiyecek. 

(Ford'la PqtOtl ve Page'le Nim girer.) 

BAYAN PAGE 

Bak i§te geliyor, benim kocam da yanında. Kıskançlıktan 
filan uzaktır benimki; ben de beladan uzak duruyorum, 
mesele kalmıyor. İn§allah bu hep böyle gider, kısalmaz 

90 

bu mesafeler. 95 

BAYAN FORD 

Mutlu kadınsın doğrusu . 

BAYAN PAGE 

Hadi §U yağlı §övalyeye ne yapacağımızı konu§alırn. 
Böyle gel. 

(Çekilirler. ) 

FORD 

Umanm öyle değildir. 

PİŞTOV 

Umut dediğin güdük kuyruklu köpektir. 
Sir John kanna göz koydu. 

FORD 

Ama benim kanm genç değil ki. 

100 
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PİŞTOV 
Onun için fark etmez; yüksek alçak, 
Zengin yoksul, genç ya§lı demeden hepsine sulanır. 
Adam türlü seviyor yani. Demedi deme Ford. 

FORD 
Kanma 3.§ık ha? 

PİŞTOV 
Hem de nasıl; ciğeri yanıyor! Davran ya da, 
Sir Actaeon gibi, pe§inde Ringwood, ko§turmaya hazırlan. CL) 

ÖÖ, ismi bile ne kadar iğrençı cı) 

FORD 

S 1  

105 

Hangi isim yahu? 1 10 

PİŞTOV 
Hangi isim olacak, boynuz! Elveda. 
Dikkat et, gözünü aç, uğrular gece dola§ır çünkü. 
Yaz gelmeden, guguk ku§u §arkıya durmadan, dikkat et. 
Hadi gidelim, Sayın Onba§ı Nim! 
Ona inan Page, Nim doğru konu§uyor. 1 15 

(Çıkar.) 

FORD (kendi kendine) 
Dur bakalım, ben bu i§i anlarım. 

NIM (Page'e) 
Evet, doğru söylüyorum. Ben yalan davasını sevmem.(3) 
Bazı davalarda hakkımı yedi. Bu mektup davasını ben 
götürürdüm ona, ama §U huysuz kılıcımdan korkuyorum; 

(1) Klasik ınitolojiye göre, avcı Actaeon avlanırken Tannça Diana'yı Çıplak yıkamrken 
görür. Diana ceza olarak onu geyi4e döndürür. Actaeon geyi4e dönü§ünce, kendi kö
pekleri tarafından parçalamr. 

(2) Geyijte dönÜ§en Actaeon, Shakespeare'in çaittnda kanlan vefasız olan "boynuzlu" ko
calan temsil ediyor. Bu nedenle adı "i4renç". 

(3) Nim yine "humour" terimini rasgele kullanıyor. Burada argo terim "dava" uygun bir 
kar§1lık gibi göründü. 
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hop diye ısırıverir adamı. Adam karımza a§ık. İ§in uzunu 120 

kısası bu. Benim adım Onba§ı Nim. Ben öyle diyorsam 
öyledir. Adımı nasıl biliyorsam, Falstaff da sizin karıya 
a§ık. (i) Elveda. Bana Onba§ı Nim derler, ben ekmek 
peynir davasına adam satmam. Elveda. 

(Çıkar.) 

PAGE (kendi kendine) 
Dava deyip duruyor. İngilizce bile adamdan korktu, 125 
aklı b8§ından gitti. 

FORD (kendi kendine) 
Gidip Falstaffı bulayım. 

PAGE (kendi kendine) 
Hayanında gördüğüm en gıcık, farfara heriflerden 
biri bu serseri. 

FORD (kendi kendine) 
Demek öyle ha . . .  pekala. 130 

PAGE (kendi kendine) 
Kasaba rahibi bile kefil olsa, böyle Kataylılara 
inanmam ben. (2) 

FORD (kendi kendine) 
Adam aklı ba§ında biri aslında . . .  dur bakalım. 

(Bayan Page ile Bayan Ford öne çıkar.) 

PAGE 
Ne haber Meg? 

BAYAN PAGE 
Nereye gidiyordun George? Gelsene biraz. 

(Çekilip kon�urlar.) 

(1) Nim, "adım gibi biliyorum," demeye getiriyor, ama pek beceremiyar. 
(2) "KatayIı": Çinli. Çinliler o zamanlar İngiltere'de palavracı olarak bilinirlermi§. 

135 
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BAYAN FORD 
Nasılsm Frank'çığım? Dü§ünceli gibisin. 

FORD 
Ben mi? Yoo, dü§ünceli filan değilim ben. 
Hadi sen eve gir, yürü. 

BAYAN FORD 
Yaııahi, kafana bir §eyler takılmı§ senin . . .  
Geliyor musun Bayan Page? 

BAYAN PAGE 
Hadi gidelim . . .  Ak§am yemeğe geliyorsun, değil mi George? 

(Bayan Quickly girer.) 

(Bayan Page usulca Bayan Ford'la konuşur) 

Bak kim geliyor. Şu §övalye bozuntusuna 
haberci olarak bunu gönderelim. 

BAYAN FORD (Bayan Page'e) 

Hayret, ben de aynı §eyi dü§ünmü§tüm. 
Bu i§e tam uygun. 

BAYAN PAGE 
Kızım Anne'ı mı görmeye geldiniz? 

BAYAN QUICKLY 
Yaııahi evet. Cici Bayan Anne nasıl acaba? 

BAYAN PAGE 
Bizimle gelin de kendiniz görün. 
Sizinle biraz konu§acaklanmız var. 

(Bayan Page, Bayan Ford ve Bayan Quickly Çıkar.) 

PAGE 
Evet, ne diyorsunuz Bay Ford? 

FORD 
Bu §ap§alın bana söylediğini duydunuz değil mi? 

53 
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145 

150 
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Evet; siz de ötekinin bana söylediğini duydunuz mu? 

FORD 
Dedikleri doğru mu sizce? 

PAGE 

Asmalı bu sefilleri! Şövalyenin buna kalkı§acağmı sanrnam. 
Onu suçlayan bu herifleri hizmetinden atmı§tı. 155 

Katıksız serseri bunlar; hele §imdi i§ten de atılmca . . .  

FORD 
Onun adamı mıydılar? 

PAGE 

Evet, öyleydiler. 

FORD 
Yine de hiç ho§uma gitmiyor bu i§. Şövalye Garter 
hanında mı kalıyor? 160 

PAGE 

Evet, orda kalıyor. Eğer benim karıma doğru bir sefer 
yapmaya niyetlenirse, hiç bakmam karımı üstüne 
salıveririm. Karımda sivri laf dı§ında bir §ey bulursa , 
ben de bir çift boynuz edinme pahasına, 
iyi bir ders almı§ olurum. 165 

FORD 
Karımdan §üphelendiğimden değil, ama onları bir arada 
görmek de ho§uma gitmez. İnsan o kadar güvenmemeli 
kendine. Kafamdan da bir §eyler çıkmasını istemem 
doğrusu. (i) Bu benim i§ime gelmez. 

(Hana girer.) 

PAGE 

İ§te bizim çenebaz hancı geliyor. Keyifli olduğuna göre, 170 

(1) "Boynuza benzer bir §eY," demek istiyor. 
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ya kafası §araplıdır, ya da kesesi dolu . . .  Merhaba hancı, 
ne var ne yok? 

HANeı 

Senden ne haber, yavrum karga? 
Bakıyorum tam bir beyefendisin. 

(Dönerek seslenir.) 

Hey, kibar yargıç, gelsene! 

(Shallow girer.) 

SHALLOW 

Geliyorum hancı, geliyorum . . . İyi günler, iyi günler 
Sayın Bay Page. Bizimle geliyor musunuz Bay Page. 
Eğlence var yani, ona göre. 

HANeı 

Söyle ona kibar yargıç; sen de ona söyle yavrum karga. 

SHALLOW 

Efendim, Galli rahip Sir Hugh ile Fransız doktor 
Caius arasında hır var, kapı§acaklar. 

FORD 

Yahu hancı, bir dakika; seninle biraz konu§abilir miyiz? 

HANeı 

Evet, ne diyorsun bakalım yavrum karga? 

(Çekilir ve konu§urlar.) 

SHALLOW (Page'e) 
Sen de gel bak istersen. Bizim gamsız hancı duracakları 

55 

175 

ISO 

yerleri bile belirledi ve silahları ölçtü . Vallahi, duyduğuma 185 
göre rahibin hiç §akası yokmu§. İyi eğleneceğiz galiba; 
bak §imdi. . .  

(Çekilerek konU§urlar. Ford ile Haneı öne çıkar.) 
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HANCI 
Benim yaman konuğum §övalyeden bir §ikayetin mi var? 

FORD 
Hiçbir §ikayetim yok. Ama beni adamın yanına götürüp 
adımın Brook olduğunu söylersen sana bir çanak sıcak 190 

§arap var . . .  yani sırf oyun olsun diye. (I) 

HANCı 
Ver elini yavrum. Sana giri§ çıkı§ serbest . . .  nasıl, iyi 
söyledim mi? . . .  adın da Brook olacak. Keyfini bilir bizim 
§övalye. (Shallaw'la Page'e) Geliyor musunuz baylar? 

SHALLOW 
Geliyoruz hancı. 

PAGE 
Duyduğuma göre Fransız, kılıç kullanmada ustayml§. 

SHALLOW 
Bo§ verin bayım, bunlarınki de bir §ey mi! 
Bugün tek bildikleri mesafe ayan, hamle filan. 
Asıl i§ yürekte Bay Page, yürekte; burda yani, burda. 

19; 

Ben zamanında aldım mı kılıcımı elime, dört babayiğiti ZOO 

fareler gibi kaçırırdım. 

HANCl 
Bu .taraftan çocuklar, burdan, burdan! Hadi, gidiyor muyuz? 

PAGE 
Ben de geliyorum. Bence kapı§acaklarına atı§salar daha iyiydi. 

(Haneı, Shallow ve Page çıkar.) 

FORD 
Page §a§kını fazla kendinden emin; 
karısının zayıflığını da bilmezden geliyor. Z05 

(1) "Sıcak §arap": Baharatla kaynarılmı§ beyaz §arap, veya içine yanık §eker katılmı§§arap. 
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Ama ben öyle kolay kanmam. Kadm, Page'in evinde o 
adamla birlikteydij orda ne yaptıklarını da bilmiyorum. 
Ben bu i§i biraz daha kurcalayacağun. İlk İ§ §U takma 
kimliğimle Falstaffı bir yoklayayım. 
Karım namuslu çıkarsa, emeğim bo§a gitmİ§ olmazj 210 
yok çıkmazsa, isabet etmİ§im demek. 

(Çıkar.) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Garter Ham. Falstaff ile Pi§tov.) 

FALSfAFF 

Bir peni bile borç vermem sana. 

PİŞTOV 
O zaman ben de dünya denen istiridyeyi 
kılıcımla açıveririm. 

FALSTAFF 

Tek bir peni bile çall§maz. Benim mevkiimi rehin vermene 
ses çıkarmadım. (i) Seninle, ko§um yolda§ın Nim için S 
üç defa af çıkartacağtm diye iyi dostlarımı taciz ettimjCl) 
yoksa §imdi ikiz §ebekler gibi parmaklıklar arasından 
bakıyordunuz. Beyefendi dostlarıma yemin ettim, bunlar 
iyi askerdir, sağlam insandır diye. Bu yüzden de kesinlikle 
cehennemde cayır cayır yanacağım. Ayrıca, Bayan Bridget ıo 
yelpazesinin sapını kaybettiğinde, §erefim üzerine 
yemin ettim sen almadın diye. 

(1) Pi§tov, Fa lstaff'ın adını kullanarak çıkar sağ laml§. 

(2) "Ko§um yolda§ın": "Seninle bir likte aynı arabaya ko§u lan . . .  " 
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PİŞTOV 

Parayı seninle kırı§madık mı? 
On be§ peniyi sen almadın mı? 

FALSTAFF 

Nedeni vardı, adi herif, nedeni! Ruhumu tehlikeye ı 5  
atml§ım ben; bedavaya mı yapsaydım yani! 
Lafın kısası, bana askıntı olmayı bırak; darağacı 
değilim ben. Yürü, çakını al ve bir kalabalık bul; 
malum sokaktaki mülkünü yokla istersen, hadi. (i) 
Demek benim mektubu götürmek sana ağır geldi, 20 
öyle mi adi herif. Hadi o zaman, var sen §erefini 
kollamaya devam et! Seni rezilliğin son kertesi! 
Kendi §erefimi lekelemeden benim yapabileceğiın 
bu kadar. Ben, ben, ben ki, Tanrı korkusunu kafamdan 
silmi§, zorda kalınca §erefimi gözardı etmi§, mecburen 25 
çalmı§, çarpmı§ ve dolandırmı§ım. Oysa sen, sen alçak 
herif, §eref kisvesi altında ne saklıyorsun? Baldırı çıplak 
bir sefil, yaban kedisi suratı, meyhane ağzı ve bol palavra. 
Yapmayacaksın ha! Sen ha! 

PİŞTOV 

Tamam, pi§manım. Var mı ba§ka diyeceğin? 30 

(Robin girer.) 

ROBİN 

Efendim burda bir kadın var; sizinle konu§mak istiyor. 

FALSTAFF 

Gelsin. 

BAYAN QUICKLY 

Efendimize iyi sabahlar dilerim. 

( 1) Fa lstaff, büyük bir ihtima lle, Pi§tov'a, a layla, "Genelev soka�ında her zaman gittiğin 
evlerin oraya git ve ka labalıkta insanların keselerini bıça�nla keserek yankesicilik 
yap," diyor. 
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FALSTAFF 
İyi sabahlar hanımefendi. 

BAYAN QUICKLY 
Hayır, değilim efendim. 

FALSTAFF 
Hanım kadın, o zaman. 

BAYAN QUICKLY 
Hah, vallahi ben oyum i§te. 
Doğduğum gün annem de öyleymi§. 

FALSTAFF 
Peki sana inandım. Benimle i§in neydi? 

BAYAN QUICKLY 
Efendimize iki kelime lütfedebilir miyim?O) 

FALSTAFF 
İki değil iki bin bin kelime lütfet güzelim; 
kulağımı sana lütfettim. 

BAYAN QUICKLY 
Bayan Ford diye bir kadın var efendim . . .  
biraz bu yana gelin efendim. Ben kendim 
Sayın Doktor Caius'un yanında kalırım efendim. 

FALSTAFF 
Evet, devam et. Bayan Ford diyordun. 

BAYAN QUICKLY 
Efendimiz çok doğru söylediniz. 
Efendim biraz bu yana gelseniz. 

FALSTAFF 
Merak etme kimse duymaz . . .  (Pi�tov'ıa Robin'i i�aret ederek) 

59 

35 

40 

45 

benim adamlarım bunlar, benim adamlarım. 50 

(1) Bayan Quickly'nin ke lime dağarcığında "lütuf," "istirham," "niyaz" gibi ağır lık lı terim
ler var. Fakat hangisini nerde kul lanacağını bi lmiyor. 
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BAYAN QUICKLY 

Öyle mi? Allah bağı§lasın ikisini de; 
Allah nazardan saklasın. 

FALSTAFF 

Peki, Bayan Ford'a ne olmu§? 

BAYAN QUICKLY 

Ha evet, i§in kısası uzunu §u: Onu çok acayip 
mü§küle soktunuz yani! Saraylının alası gelse, 55 

yani saray Windsor'da olduğu zaman, onu böyle 
mü§küle sokarnazdı. Aslında kimler yoktu tabii; 
§övalyeler, lordlar, beyler; hepsi arabalarıyla filan yani; 
araba üstüne araba, mektup üstüne mektup, hediye 
üstüne hediye; güzel güzel kokular, mis gibi; böyle 60 
hı§tır hı§tır(1) ipek ve sırma kuma§lar; yani öyle böyle 
zarifet(2) değil; ayrıca §arapla §ekerin en iyisi ve en alası; 
hangi kadının kalbini çelmez bunlar! Ama o, bir göz 
kırpmayı esirgedi hepsinden. Daha bu sabah bana 
yirmi altın verdiler; ama böyle altını gözüm görmez 65 
benim, meğerki, dedikleri gibi, namuslu yoldan 
kazanılmı§ olsun! İnanın ki, Bayan Ford bunların 
en kibarıyla bir yudum içki aldıysa ne olayını, ki 
içlerinde kontlar mı yoktu . . .  hatta, dahası, saray 
muhafızları mı . . .  ama inanın ki onun için hepsi birdir. 70 

FALSTAFF 

Peki bana ne diyor? Lütfen kısa kes, di§i Merkür'üm benim. (3) 

BAYAN QUICKLY 

Valiahi, mektubunuzu aldı ve binlerce te§ekkür ediyor; 
bildiriminize sunuyor ki, kocası saat onla on bir arasında 
evde mevcutsuz olacak. 

(1) "HI§If hl§lf.» demek istiyor. 
(2) "Zarafet," demek istiyor. 
(3) Klasik mitolojide Merkür tannlann habercisiydi. 
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FALSTAFF 

Onla on bir. 75 

BAYAN QUICKLY 

Vaııahi evet, o zaman gelip sizce bildik o resmi görebilirsiniz. 
Kocası Bay Ford evde olmayacak. Ne yazık ki bu tath 
kadıncağızın adaınla hiç huzuru yok. Adam kıskanç mı kıskanç. 
Çekmediği çile kalmadı zavaıııcığın. 

FALSTAFF 

Onla on bir. Kadın, beni ona methet, tamam mı! 80 

Umutlan bo§a çıkınayacak. 

BAYAN QUICKLY 

Ne güzel söylediniz! Ama siz efendimize ba§ka bir 
haberim daha var. Bayan Page de size gönül dolusu 
takdirlerini gönderdi. Yani kimse duymasın ama, 
bunun gibi i§fetli, (i) kibar, sabah ak§am duasını 85 
kaçırmayan, temiz aile karısı bulunsa da zor bulunur. 
İ§te bu kadın da bana dedi ki, "efendimize söyle, 
kocam pek evden çıkmaz, ama elbet bir gün çıkacak, 
de" dedi. Bir kadın bir erkeğe böyle vurulsun, hayret 
doğrusu! Ama §imdi siz de cazipli adamsınız yani! 90 
Vaııahi öyle! 

FALSTAFF 

Yok canım, hiç de değilim. Tabii iyi yanlanm çekici olabilir, 
ama bunun dı§ında cazibem filan yok. 

BAYAN QUICKLY 

Yok yok, Tann nazardan saklasın! 

FALSTAFF 

Ama bir §eyi merak ettim, Ford'un karısıyla P&.ge'in karısı 95 
bana olan a§klarından birbirlerine söz ettiler mi? 

(1) "İ§fedi," Quickly'nin bulu§u (l): "İffetli" ile "i§veli" arası. 
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BAYAN QUICKLY 

Yok canım siz de! Bu kadar arsız olamazlar herhalde. 
Hadi canım siz de! Ama Bayan Page sizin küçük u§ağınızı, 
tüm a§klar adına, ona göndermenizi diliyor. Kocası küçük 
u§ağa fena halde dü§kün. Aslında çok iyi bir adam 100 

Bay Page. Yani Windsor'da Bayan Page'den rahat ya§ayan 
kadın yoktur. Canı ne isterse yapar, ne isterse söyler; 
istediğini alır, istediği kadar harcar; istediği zaman yatar, 
istediği zaman kalkar. Yani aslında hakkı da; iyi kadın 
dediğin öyle olur; Windsor'da e§i yoktur. U§ağınızı 105 

yollayacaksınız, hiç çaresi yok! 

FALSTAFF 

Olur olur, yollarım. 

BAYAN QUICKLY 

Tamam, o zaman yollayın; yani, aranızda gider gelir 
mesela. Ayrıca bir de İ§aret kelimeniz olursa birbirinizin 
aklından geçeni bilirsiniz; oğlan da bir §ey anlamamı§ olur. 1 10 

Zaten çocukların böyle ahlaksızlıkları bilmeleri uygun 
dü§mez. Malum, eskiler İ§killi olur; dünyayı tanır onlar. 

FALSTAFF 

Hadi sana uğurlar olsun; ikisine de methetmeyi unutma beni. 
Al §u keseyi; dahası da gelecek . . .  Evlat, hadi bu kadınla git. 

(&yan Quickly ile Robin çıkar.) 

(Kendi kendine) Bu İ§ kafamı kafl§tırdı. 

pİŞTOV (kendi kendine) 
Bu sürtük, Cupid'in aracılarından. (1) 
Durma, aç yelkenleri; dü§ pe§ine; 
Bez kalkanları(Z} çıkar; yaylım ate§! 

(1) "Cupid": Klasik mitolojide 3§k meleği tanns •. 

1 15 

(2) "Bez kalkan": Deniz çacqınalan sırasında, tayfalan korumak için yelken hezinden ko
ruyucu "kalkanlar" kullarullDlU§. 
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Bu kadın da benim olmazsa, 
Okyanuslar götürsün hepsini! 120 

(Çıkar.) 

FALSTAFF 

Demek durum böyle, koca Jackl Sen yolundan §a§ma. 
Şu ihtiyar bedenin de biraz daha hakkını vermek lazım 
yani. Sana bu ya§ta dönüp bakan olur mu dersin? 
Onca parayı savurduktan sonra, §imdi bir §eyler geçer mi 
eline acaba? Hadi hadi, iyisin yine; §ükret haline. ııs 
İstedikleri kadar kaba saba desinler; sen i§i temiz 
yapmaya bak, gerisi bo§. 
(Elinde bir kadeh şarapla BarcIolph girer.) 

BARDOLPH 

Sir John, a§ağıda Bay Brook diye biri var; sizinle 
konu§up tan1§mak istiyor. Siz efendimize sabah mahsulü 
§arap göndermi§. 130 

FALSTAFF 

Adı Brook mu dedin? 

BARDOLPH 

Evet efendim. 

FALSTAFF 

çağır gelsin. 

(BarcIolph Çıkar.) 

Böyle §arapla ta§an Brooklar benim için her zaman 
ho§ gelmi§tir. (i)  l.35 

(İçer.) 

Hey bel Ne haber, Bayan Ford ve Bayan Page, 
kapnm mı sizi! Yürü; .nal(2) 

(BarcIolph ile, Brook kılığında Ford girer.) 

(1) "Brook", "akarsu", "dere", demek. Falstaffkelime oyunu yapıyor. 
(2) "Via": İtalyanca, c�ku, heyecan belirten bir ünlem. 
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Hayırlı günler efendim. 

FALSTAFF 
Size de efendim. Benimle mi konu§acaktınız? 

FORD 
Böyle habersiz geldiğim için kabalığımı bağı§layın. 

FALSTAFF 
Ho§ geldiniz. Ne istemi§tiniz? (Bardolph'a) 
Bizi yalnız bırak ahbap. 

(Barclolph Çıkar.) 

FORD 
Efendim, bendeniz çok para harcamı§ bir beyzadeyim. 
Adım Brook. 

FALSTAFF 

140 

Aziz Bay Brook, sizinle muhabbetimizi artırmak isterim. 145 

FORD 
Rica ederim aziz Sir John, asıl ben isterim; ama merak 
etmeyin, size bir yüküm olmaz. Yani benim durumum 
vermeye daha müsait bence. Zaten sizi böyle uluorta 
rahatsız etmeye beni cüretlendiren de bu oldu. 
Ne demi§ler, para öne dü§mü§se, ı50 
tüm yollar açılır. 

FALSTAFF 
Para da iyi askerdir bayım, geride kalmaz. 

FORD 
Yallahi, bende bir torba para var, ba§ıma dert oldu. 

(Torbayı yere koyar.) 

Ta§ımama yardım edin de yarısı sizin olsun Sir John; 
hatta hepsi. Beni de bu yükten kurtarml§ olursunuz. ı 55 
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FALSTAFF 
Aman, hamalınız olayım bayım. Nasıl hak edebilirim 
bu onuru acaba? 

FORD 
Beni dinlerseniz anlatayım. 

FALSTAFF 
Konu§un aziz Bay Brook. Dinlemek ne kelime, u§ağınız 

65 

bile olurum. 160 

FORD 
Duyduğuma göre siz bilginsiniz -sözü kısa keseceğim-
sizi uzun zamandır tanıyorum. Ama çok istediğim halde 
bulu§ma fırsatı çıkmadı. Size bir §ey if§a edeceğim; bu arada 
bir kusurumu da açığa vurmak zorundayım. Ancak, aziz 
Sir John, benim zayıflıklarım ortaya döküldükçe, bir 165 
gözünüzle onları izlerken, öteki gözünüzü de kendi 
kusurlarınıza çevirin lütfen. O zaman ben de hafifbir 
kınamayla kurtulabilirim belki. Siz de bilirsiniz, ne 
kadar kolaydır bu tür kusur i§lemek. 

FALSTAFF 
Pek iyi bayım. Devam edin. 

FORD 
Bu §ehirde bir hanımefendi var . . .  kocasının adı Ford. 

FALSTAFF 
Evet bayım. 

FORD 
Uzun süredir seviyorum bu kadını; inanın çok §ey verdim 
ona, pe§inden ayrılmadım, saygıda kusur etmedim, taptım 

170 

ona; bulu§mak için bahaneler yarattım, yüzünü §öyle bir 175 

görmek için bile rü§veti esirgemedimj kendisine hediyeler 
almakla kalmadım, sırf nelerden ho§landığını öğrenmek 
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için ba§kalarına da hediye verdim. Kısacası, nasıl a§k 
sürekli kanat çırparak hep arkamdan geldiyse, ben de 
onun pe§inden ayrılmadım. Ancak, ne manevi tutkumun 180 
kar§ılığını gördüm, ne maddi çabalarımın; sadece fahi§ 
bedel ödeyerek edindiğim tecrübe mücevheri bana 
§unu öğretti: 

A�k bir gölgedir, peşine düşersin kaçar, kaçarsm kovalar. 

FALSTAFF 
Peki size hiç vaadde bulunmadı mı? 

FORD 
Asla. 

FALSTAFF 
Peki ona hiç içinizi açtınız mı? 

FORD 
Asla. 

FALSTAFF 
Peki nasıl bir a§ktı sizinki? 

FORD 
Ba§ka birinin arazisine yapılml§ güzel bir ev gibi; 
yer seçimini yanll§ yapınca binadan da oldum. 

FALSTAFF 
Bunları bana niye anlanyorsunuz? 

FORD 
Size her §eyi anlattım. Çünkü, bazıları bu kadın için 
diyor ki, "Sana naz yaptığına bakma, ba§ka yerde öyle 
§en §akrak olur ki, §a§ar kalırsın." Pekala, Sir John, 

185 

[90 

gelelim sadede: Siz çok görmü§ geçirmi§, fevkalade 195 
güzel konu§an, seçkin insanların evine çağrılan, saygın 
yeri ve ki§iliği olan; yiğitliğinizle, kibarlığınızla ve 
bilginizle herkesin takdir ettiği bir insansınız. 
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FALSTAFF 
Aman efendim! 

FORD 
Bana inanın. Zaten bunları siz de biliyorsunuz. ıoo 
(Torbayı göstererek) İ§te para burda. Doya doya harcayın, 
hepsini harcayın; olan paramı harcayın. Kar§ılığında 
sizden tek istediğim §u: Bana biraz vakit ayırın ve §u 
Ford karısının iffetini bir a§k ku§atmasına alın. Kur 
yapma sanatınızı kullanıp ona evet dedirtin. Bunu ı05 
yapabilecek tek erkek varsa o da sizsiniz. 

FALSTAFF 
Sonunda sizin olacak birini benim ayartmam biraz aykırı 
kaçmaz mı? Yani sizin açınızdan. Bence hedefinize 
ula§mak için ters bir yol seçiyorsunuz. 

FORD 
Ah, lütfen beni anlayın. O kadın, iffetinin ııo 
mükemmelliğine öylesine güvenle yaslanmı§ ki, uçarı 
ruhum bir türlü huzuruna eri§emiyor. Ona bakarken 
gözleri kamB§lyor insanın. Tabii, biraz yaklB§abilecek 
olsam, arzularım kendilerini ona her yönden tanıtır, 
her türlü kanıt ve savı sunarlardı. Ama yakla§amıyorum, ı15 
çünkü bir kaleye kapanml§ ve etrafını da surlarla çevirmi§; 
iffet, §öhret, evlilik yemini filan gibi surlarla. Kalesinden 
çıkarmak için küçük bir yardıma ihtiyacım var. O zaman 
saldırıya geçebilirim. Tamam mı, Sir John? Ne diyorsunuz? 

FALSTAFF 
Bay Brook, önce izninizle §u paraya el koyuyorum ııo 
(torbayı alır) ; §imdi verin elinizi (Ford'un eline sanıır); 
ve son olarak da, eğer sizi Ford'un karısına 
kavu§turmazsam ben de beyefendi değilim. 

FORD 
Ah, ne kadar iyisiniz. 
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Kavu§acaksınız diyorum. 

FORD 
Parayı merak etmeyin Sir John, asla parasız 
kalmayacaksınız. 

FALSTAFF 
Bayan Ford'u merak etmeyin, Bay Brook, 
asla onsuz kalmayacaksınız. Aslında, artık 

225 

söyleyebilirim: Zaten onunla bulu§acağız. Kendi çağırdı. 230 
Siz bana gelmeden hemen önce onun sırda§l ya da 
aracısı burdaydı. Onla on bir arası bulu§uyoruz. 
Kocası denen o kıskanç, adi herif ancak o saatte 
evde olmuyormu§. Gece bana uğrarsanız ne kadar 
mesafe aldığımı size anlatınm. 235 

FORD 
Sizi bana Tanrı gönderdi. Ford'u tanır mısınız bayım? 

FALSTAFF 
Canı cehenneme boynuzlu zavallının! 
Kendisini tanımam. Aslında haksızlık etmemek lazım, 
zavallı filan değil adam. Dediklerine göre, alçak kıskanç 
kerata yığınla para istiflemi§j bu da tabii karısının 240 
cazibesini artırıyor. 
Boynuzlu haytanın para sandığının anahtarı bu karı bence. 
Bu hasatı kaldırmak da artık bana dü§üyor. 

FORD 
Ke§ke Ford'u tanısaydınj görünce kaçardın hiç olmazsa. 

FALSTAFF 
Bırak yahu adi, tuzlu yağcı serseriyilI\) Şöyle bir yan 245 

(1) O devirde bazı cimriler masraf olmasın diye tuzlu tereyağı ve "imansız" peynirle idare 
ederleı:ıni§. 
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baksam yeter; herifi. çivilerim olduğu yere. Olmazsa, 
indirdim mi sopayı iki boynuzunun arasına, dünyaya 

geldiğine pi§man ederim. Bay Brook, hiç merak etme, 
ben bu salağın hesabını göreceğim, sen de karısını 
yatağa atacaksın. (I) Sen gece bana gel. Ford §ap§alın biri; 250 
sayemde boynuzları takınca katmerli §ap§al olacak, 
tamam mı Bay Brook? Hemen bu gece gel sen bana. 

(Çıkar.) 

FORD 
Vay canına, amma uçkuru dü§ük rezilin biriymi§ bu! 
Sabırsızlıktan nerdeyse kalbirn çatlayacak. Hadi bakalım, 
yersiz kıskançlık mı §imdi benimki? Bizim karı aracı 255 
göndermi§, bulu§ma saati kararla§tırılmı§, e§ler anla§mı§, 
ooh! Kimin aklına gelirdi bu? Karın ahlaksızsa hayatın 
cehennem olur. Yatağım kirlenecek, sandıklarım 
yağmalanacak, §öhretim mahvolacak; üstelik alçakça 
ihanete uğradığım gibi, her türlü iğrenç sıfata da 260 
katlanmak zorunda kalacağım, hem de i§in ba§ı olan 
hainin kar§ısında. Ne adlar, ne sıfadar yakı§tıracaklar 
kim bilir! Amaimon kulağa fena gelmiyor; 
Lucifer de iyi, Barbason da öyle, olup olacağı hepsi 
§eytanın sıfatları, ifritin adları. Ama boynuzlu yok mu! 265 
Kerata! Boynuzlu! İblis'in kendisine bile böyle ad 
takılmamı§. Bu Page e§eğin biri, ahmak bir e§ek. 
Yok, karısına güvenirmi§; kıskanç değilmi§; bo§ versene! 
Karına güvenip onu Sir John gibilere emanet edeceğine, 
Flaman'a tereyağı, Galli Rahip Hugh'ya peynir, 270 
İrlandalı'ya içki, hırsıza at emanet et daha iyi. 
Peki ettin diyelim, ne olur? Ne olacak, bu adamlar 
dü§ünür ta§ınır, kurar kotarır, bir yolunu bulur i§i 
becerirler. Bir defa kafaya koymaya görsünler, 

(1) Falstaff'ın "siz"den "sen"e geçi§i. hem samimivet hem de kendine güven göstergesi. 



70 II. Perde, iii. Sahne 

yapmadan edemezler; kafalan kırılacak olsa gene 
yaparlar. Tann'ya §ükür ben kıskancım! Evet, 
saat on birde. Bu i§i bozacağım; kanmı suçüstü 
yakalayıp Falstaffa dersini vereceğim; sonra da 
Page'in suratına güleceğim. Şimdiden tezi yok, 
ba§lıyorum. Bir dakika geç olacağına, 
üç saat erken oluversin. Vay vay vay! 
Boynuzlu, boynuzlu, boynuzlu! 

(Çıkar.) 

Üç ü n c ü  S a h n e  

(Windsor Parkı. Ellerinde kılıçlarla Caius ve Ruglry.) 

CAIUS 
Jack Rugby! 

RUGBY 
Buyrun. 

CAIUS 
Saat kaçtır, Jack? 

RUGBY 
Sir Hugh'un gelirim diye söz verdiği saati geçti efendim. 

CAIUS 

275 

280 

Varlahi, o ki gelmemek, kurtarmak kendi canı. 5 

Gelmediği için İnçil'i alıp §ükür etsin, dua etsin. 
Varlahi, Jack Rugby, o bir gelmek, hemen ölü olmak. 

RUGBY 
Akıllıyını§ efendim. Gelirse siz efendimin onu 
öldüreceğini anladı. 
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CAIUS 
Varlahi, ben bakar kuyruk titre k değil, ben gebertir onu. 10 

(Kılıcım çeker.) 

Çek kılıçı Jack. Ben sana söyleyecek onu nasıl öldürecek. 

RUGBY 
Ah, efendim, ben maalesef kılıç dövü§ü bilmem. 

CAIUS 
Alçaklık, çek diyor ben kılıç! 

RUGBY 
Durun. Gelenler var. 

(Caius kılıcım kımna koyar. Haneı, S1uıllow, Narin ve Page girer.) 

HANeı 
Selam yavrum doktor! 

SHALLOW 
Merhaba, Sayın Doktor Caius! 

PAGE 

Ne haber, aziz doktor! 

NARİN 
İyi sabahlar efendim. 

CAIUS 

Ne i§ var siz burda, bir, ki, ü§, dört birden? 

HANeı 

15 

Seni görmeye geldik, bakalım nasıl dövü§üyorsun, 20 
nasıl dalıyorsun, nasıl yana kayıyorsun; yer deği§tiriyorsun; 
nasıl hamle yapıyorsun, kılıç uzatıp çekiyorsun; 
nasıl ilerliyor, nasıl dokunuyorsun bilelim diye. 
Tamam mı, Habe§im benim, 
hani, öldü mü? Öldü mü, Fransızım?(\) 25 

(1) Herhalde Caius esmer veya kara sakallı biri olarak dü§ünülm�. O çagda İngilizler, 
Fransa'da esmerlerin çok olduğunu sanırlarml§. 
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Ha, yavrum? Ne diyor benim Aesculapius'um, 
Galen'im, mürver yüreklim, ha?(l) Herif öldü mü, 
idrarcı yavrum?(2) Öldü mü? 

CAIUS 

Varlahi, bu adam dünyada en öde k rahip bazuntu. 
Yok surat göstermek. 

HANCI 

Sen de Kastilya Kralı Yunanlı Oturak Hektorusun ahbap! (3) 

CAIUS 

Lütfen tanık olunuz, ben beklemi§ burda altı yedi, 
ki ü§ saat, ama o yok gelmek. 

SHALLOW 

O sizden akıllı sayın doktor. O ruhlara deva buluyor, 

30 

siz ise bedenlere. Dövü§, mesleklerinizin özüne aykın olur. 35 
Değil mi, Bay Page? 

PAGE 
Sayın Shallow, siz de zamanında büyük bir dövü§çüydünüzj 
ama §imdi bafl§ adamı oldunuz. 

SHALLOW 

Evvel Allah, Sayın Page, artık ya§lı ve bafl§tan yana 
olsam da, çekilmi§ kılıç gördüm mü parmaklarım 40 
ka§ınmaya ba§larj yerimde duramam. Evet bizler artık 
yargıç, doktor, din adamıyızj ama gençliğin tuzundan 
içimizde h�l� biraz var. Analarımız erkek doğurmu§ 
bizi Bay Page. 

(1) "Aeseulapius": Roma mitolojisinde np tannsı. Galen: 2. yüzyılda y�� olan ünlü 
Yunanlı doktor. "Mürver yüreklim": "Mqe yürekli," cesur, gözüpek anlamında kul· 
larulırml§. Haneı tam aksini ima ediyor. Mürver a�aeırun odunu sünger gibi olurmıı§ 
ve makbul bir �aç sayılmazflll§. Hane!, Dr. Caius'un bu terimleri anIamayaca�1 ve 
dolayısıyla alırunayaea�ru varsayıyor. 

(2) Hancı, doktorlann hastalık te§hisi için idrar tahlili yapma uygulamasına gönderme 
yapıyor. 

(3) Haneı kendini kapttrml§ desteksiz anyor. 
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PAGE 
Doğru Bay Shallow. 

SHALLOW 
Doğrudur Bay Page . . .  Sayın Doktor Caius, sizi eve 
götürmeye geldim. Ben sulh hakimi olarak yeminliyim. 
Bilge bir doktor olduğunuzu kanıtladınız. Sir Hugh da 
bilge ve anlaY1§lı bir kilise adamı olduğunu kanıtladı. 

73 

45 

Benimle geliniz sayın doktor. 50 

HANCI 
Affedersiniz, konuk Hakim . . .  (Caius'a) Bir dakika 
Monsieur Küçüksucu . . .  (1) 

CAIUS 
Kuçuksuçuk mu? Bu ne? 

HANCI 
İngilizce'de Küçüksucu yiğit demektir yavrum. 

CAIUS 
Varlahi, o zaman en az İngiliz kadar kuçuksuçuk var bende. 55 

Alçak köpekoğlu rahip! Varlahi onun kulaklar kesecek ben. 

HANCI 
O da seni pata küte iyi bir benzetir o zaman yavrum. 

CAIUS 
Pata kutu mu? Ne bu? 

HANCI 
Yani, özür diler senden. 

CAIUS 
Varlahi, etsin o zaman beni pata kutu, yoksa, 
varlahi ben ettirir ona. 

60 

(1)  "İdrar tahlili" imgesi sürüyor. O çaeda doktorlar her rahatsızlık için idrar tahlili yap
maya meraklıymı§. 
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Tamam, ona fit vennesi benden, gerisini keyfi bilir. 

CAlUS 
Sana §ükür ediyorum. 

HAN CL 
Ayrıca, yavrum . . .  ama bir dakika, sayın konuk ve 
Sayın Page ve de Cavaliera Narin, (fısıldar) siz §ehirden 65 
geçip Frogmore'a gidin. 

PAGE (Hancı'ya fısıldar.) 
Sir Hugh orda, değil mi? 

HANCl (Page' e fısıldar.) 
Evet orda. Bakın bakalım havası nasıl? 
Ben de bu arada doktoru §ehir dı§ından dola§tınr getiririm. 
Ne dersiniz? 70 

SHALLOW (Hancı'ya fısıldar) 
Tamam oldu, gidiyoruz. 

PAGE, SHALLOW, NARİN 
Ho§ça kalın, sayın bay doktor. 

(Page, Shallaw ve Narin Çıkar.) 

CAlUS 
Varlahi, ben bu rahip öldürecek, çünkü o bir §ebek adına 
Anne Page'le konu§mak. 

HANCl 
Bo§ ver, bırak kendi gebersin! Hıncını kınına koy; öfkene 75 

soğuk su serp! Hadi gel, §öyle §ehrin açığından dolanıp 
Fragmore'a gidelim. Seni Bayan Anne'a götürevim; §u anda 
çiftlik evinde eğleniyor. Orda muhabbet edersiniz istersen. 
Hadi bakalım, av ba§lıyor! Nasıl, güzel konu§tum değil mi? 
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CAIUS 
Yarlahi ben sana çok te§kür ediyor. Yadahi ben seni seviyor; 80 
sana iyi mü§teri bulacak ben; kontlar, §övalyalar, lortlar, 
beylar, benim hastalar. 

HANCI 
Ben de kar§ılığında sizin ne kadar tekdire müstahak biri 
olduğunuzu uzun uzun anlatırun. (i) 
Nasıl, güzel konu§tum mu? 85 

CAIUS 
Yarlahi iyi. Güzeldi yani. 

HANCI 
Hadi yürüyün o zaman. 

CAIUS 
Pe§imi izle Jack Rugby. 

(Çıkarlar.) 

(1) Hane!, "takdire" derıni§ gibi yaparak Caius'la eeleniyor. 
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B İ r İ n c İ  S a h n e  

(Windsor yakırunda Fragmare. Bir elinde İncil, öteki elinde kılıçla 
Etlans ve elinde Evans'ın kistlesiyle, Safdil.) 

EVANS 
Lütfen söyler misiniz, Sayın Bay Narin'in u§ağı olan siz 
Safdil adlı dostum, kendine tıp doktoru diyen 
Bay Caius'u nerede aramı§tınız? 

SAFDİL 
VaHahi efendim, Pitty civarına baktım, 
Park civarına baktım. Eski Windsor yoluna baktım, 
her yere baktım, bir tek §ehir yoluna bakmadım. 

EVANS 
O zaman senden §ittetle riça ediyorum, o yola da bak. 

SAFDİL 
Bakayım efendim. 

(Etlans'ın yarundan aynlarak açığa doğru yürür.) 

EVANS 
Vay çanına be, çok kısttm yahu, peynim atıyor. (1) 
Hiç olmassa ke§ke beni atlatml§ olsa. 

5 

10 

(1) Evans, ünsüzleri rasgele yanl� kullanma al�kan1ıeı yanında. zaman zaman doğru teri
mi bulmakta da zorlanıyor. 
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Çok melankolikim yahu! Yani bir puntuna getireyim, herınn 
itrar §i§esini kellesinde paralamassam. Vay çanına be! 

(Şarkı söyler.) 

Sığ terelerde sular çağlarlarken, (l) 
Şarkıçı kuşlar ezgiler söylerlerken, 
Gülferten yatak yapanz bis senle, 
Hem de mis kibi demetler binlerle. 
Hay Allah yahu. çok ağlayasım var. 
(Şarkı söyler.) Şarkıçı kuşlar ezgiler söylerlerken 
Bir gün Pabil'de otururken be-m 
Hem de miskin demetler binlerle, 
Sığ terelerde . . .  

SAFDİL 
İ§te geliyor, Sir Hugh, bu tarafa. 

EVANS 
Ho§ geliyor: 

(Şarkı söyler.) Sığ tere/erde sular çağlarlarken . . .  

Hay Allah yahu! Peki hangi silahları getimıi§? 

SAFDİL 
Silah yok efendim. İ§te, efendim geliyor, Bay Shallow, 
ayrıca bir ba§ka bey, Fragınore'dan geliyorlar, çitin üstünden, 
bu tarafa doğru. 

EVANS 
PekaH\, kisvemi verj ya da, senin kolunda dursun daha iyi. 

(İncil'i açar ve okumaya ba�lar. Page, Shallaw ve Narin girer.) 

77 

15 

20 

25 

(I) Tekil-çoeuı kip ve eklerde düzensiz aksamalara Evans'ın konu§masında sık rastlanıyor. 
Burada, belki de o anda fazla "melankolik" oldu�undan, Evans'ın dili özellikle çarpık. 
Öyle ki, §arkıda, "mis kibi " (!) yerine, iki dize sonra "miskin" diyor. 
Shakespeare bu sahnelerde, sanki kendi ö�etmenlerinden birini hatırlar gibi! 

(2) "Pabil": Babil. Evarıs, §arlanın sözlerini İncil'den bir dizeyle kan§tınyor. 
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Nasılsınız sayın rahip? İyi günler aziz Sir Hugh. 
Kuınarbazı zardan, iyi öğrenciyi kitaptan uzak tut, 
gerisine kart§ına! 

NARİN (kendi kendine) 
Ah, canım Anne Page! 

PAGE 
Hayırlı günler, aziz Sir Hugh! 

EVANS 
Tann sisleri korusun, hepinizi! 

SHALLOW 
Vay! Heın kılıç hem kelam ha! 
İkisini de çall§ıyorsunuz galiba sayın rahip. 

PAGE 
Hem de hep gençsinizi yani, bu soğukta ve tam 
romatizmalık günde böyle yelek ve poturla çıkml§sınız! 

EVANS 
Ama bunun neten ve sepepleri var. 

PAGE 
Size bir iyilikte bulunmaya geldik sayın rahip. 

EVANS 
PekalA, neymi§? 

PAGE 
Şurda çok muhterem bir bey vari anla§ılan bir 
haksızlığa uğramı§ ki, §u anda fena halde sinirlenmi§ 

30 

35 

40 

ve tepesi atml§ durumda. 45 

SHALLOW 
Ben seksenimi a§tım, bu mevkide, bu ciddiyette, 
bu kadar akıllı bir adamın böyle çileden çıktığını görmedim. 
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EVANS 
Kim bu? 

PAGE 
Galiba tanıyorsunuz onu: Sayın Doktor Caius, 
me§hur Fransız hekim. 

EVANS 
Vay çanına ve hay Allah! Sade suya ha§lama deseniz 
çok daha iyiydi bundan! 

PAGE 
Niye? 

EVANS 
Şey bile, Hibokrat ile Galen'i bundan iyi bilir . . .  aynca, 

79 

50 

adi herifin biridir; bunun gibi ödek peseveng ss 
görülmemi§ hayatta. 

PAGE (Shallow'a) 

Tamam, Caius'la dövü§ecek adam bu i§te. 

NARİN (kendi kendine) 

Ah, canım Anne Page! 

SHALLOW 
Silahlarından öyle görünüyor. 

(Haneı, Caius ve Rugby girer.) 

Birbirinden uzak tutun onları; i§te Doktor Caius geliyor. 60 

(Evans ile Caius döv�meye kalkı�ırlar.) 

PAGE 
Hayır, hayır, sayın rahip, koyun kılıcınızı yerine. 

SHALLOW 
Siz de öyle sayın doktor. 
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HANCI 
Silahlarını alın; istedikleri gibi tartl§sınlar. Bedenler sağlam 
kalsın da, İngilizceyi diledikleri gibi paralasınlar. 

(Shallow'la Page, Caius'la Evans'ın kılıçlamu alırlar.) 

CAIUS 
Kulağınıza bir §ey söyleyecek ben, lütfen. 65 
Neden benden kaçıyor siz? 

EVANS (Caius'a fısıldar) 
Lütfen biraz sabır. (Yüksek sesle) Zamanı gelince görürsünüz. 

CAIUS 
Varlahi siz bir ödek, köpek ve §ebek siz. 

EVANS 
Rica ederim, ba§kalarının dalgasına maskara olmayalım. 
Gelin dost olalım. Merak etmeyin, bir §ekilde 70 
telafi ederim bunu size. (Yüksek sesle) Senin sidik §İ§eni 
o pis kafanda kırdırma bana! 

CAIUS 
Diable! ( l) Jack Rugby, Jartiyer(l) hanının hancısı, 
ben bu adamı beklemedi öldürmek için, ha? 
Bulu§ma yerinde beklemedi, ha? 

EVANS 
Hadi be, dinim hakkı için bulu§ma yeri İ§te burası, tamam mı! 
Garter hancısı da §ahit, tamam mı! 

HANCI 
Hey, durun bakalım, Galya ve Fransa, Fransız 
ve Galli, ruh hekimi ve beden hekimi! 

CAIUS 
Vay vay, bu güzel İ§te, bu harika! (3) 

(1) "Diable!": Şeytan. 
(Z) "Jartiyer": Caius, İngilizce "Garter" ("dizbağı") terimini Fransızcala§orıyor. 
(3) Caius, Evans'ın son söyledieine tepki gösteriyor. 

75 

80 
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HANCI 
Kesin dedik! Garter hancısını dinleyin. Riyakar suratı var 
mı bende? Sinsi birine benziyor muyum? Ya Makyavel'e?(l) 
Doktorumu kaybetrnek i§ime gelir mi? Gelmez; onsuz ne 
yaparım, kime giderim ben müshillerimle ishallerim için? 

81  

Peki, rahibimi, papazımı, Sir Hugh'mu kaybetrnek 85 

i§ime gelir mi? Gelmez. Ba§ka kimde var bu kadar özdeyi§le 
yozdeyi§, ha? (Caius'a) Ver elini ey dünyevi! (Evans'a) 
Ver elini ey semavi! Evet, okumu§ ahbaplar, 
ikinizi de aldattım ve uyuttum. Ama ikinizde de 
iyi yürek varml§ yani! Neyse ki derileriniz deliksiz kaldı. 90 
En iyisi §imdi bu i§i sıcak §arapla bağlayalım. (2) 
(Sha1low ile Page'e) Hadi, kılıçlan rehinciye bırakın. 
(Caius ile Evans'a) Pe§imden gelin, ban§ çocuklan; 
hadi, hadi, hadi. 

(Çıkar.) 

SHALLOW 
İnan bana, bu hancı kaçık! Hadi beyler, yürüyün pe§inden. 95 

NARİN (kendi kendine) 
Ah, canım Anne Page'im! 

(Sha1low, Narin ve Page çıkar.) 

CAIUS 
Ha? Doğru anladı ben? İkimizi de aptal yerine koymak ha, ha? 

EVANS 
Bu güzel İ§te. Adam ikimizi de mazgara(3) etti. 
İsterseniz sizinle tost olalım, kafa kafaya vurup(4) 

(1) Elizabeth devri insanı için Malcyavel'in çağn§nrdığı ilk anlam "enmkacı," "içinden 
pazarlıklı," ve "düzenbaz"�. 

(2) "Yanık §arap": Bkz.: Not. 58. 
(3) "Maıgara": Maskara. 
(4) ·Vurup": ·Verip". (Evans'ın üslubu.) 
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Garter'ın hancısı denen bu uyyuz, namussuz, 
düzenci dürzüden öcümüzü alalım, ha? 

CAIUS 
Varlahi, tüm kalbimle. Bana söz vermi§; 
Anne Page nerde, ben oraya götürecekmi§. 
Ama varlahi beni de aldatmı§. 

EVANS 

100 

Ben de onun kafasını patlatmazsam! Hadi gidelim. lOS 

(Çıkarlar.) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Sokak. önde Robin, arkada Bayan Page girerler.) 

BAYAN PAGE 
Hadi yürü bakalım küçük bey, yürü! 
Eskiden arkadan gelirdin, §imdi önder oldun. 
Peki, sence hangisi iyi, benim önümden yürümek mi, 
efendinin arkasından gitmek mi? 

ROBIN 
Yallahi, cüce gibi onun pe§inden gitmektense, 
adam gibi senin önünden giderim daha iyi. 

BAYAN PAGE 
00, seni iltifatçı seni! ilerde saraylı olacağın belli. 

(Ford girer.) 

FORD 
İyi günler, Bayan Page. Nereye böyle? 

BAYAN PAGE 
Aslında, e§inizi görmeye gidiyordum. Evde mi? 

5 
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FORD 

Evde ve tek ba§ına sıkıntıdan patlıyor. 10 
Bence kocalarınız ölseydi ikiniz mutlaka evlenirdiniz. 

BAYAN PAGE 

Bence de; ama ba§ka iki erkekle. 

FORD 

Bu §irin fırıldağı da nerden buldunuz? 

BAYAN PAGE 

Kocam onu adamın birinden almı§, adını bilmiyorum. 
Senin §övalyenin adı neydi ahbap? I S  

ROBIN 

Sir John Falstaff. 

FORD (kendi kendine) 
Sir John Falstaff! 

BAYAN PAGE 

Evet evet, o. Hiç getirernem adını. Bizimkiyle çok iyi 
anla§ıyorlar ma§allah! Karınız gerçekten evde mi? 

FORD 

Gerçekten evde. 

BAYAN PAGE 

İzninizle bayım. Onu hemen görmezsem çatlarım. 

(Robin ile Ba:yan Page çıkaT.) 

FORD 

Bu Page'de hiç kafa diye bir §ey var mı? Göz var mı? 
Akıl var mı? Varsa bile hepsi uykuda herhalde; 
hiç kullanmadığına bakılırsa! Yahu, bu çocuk için bir 

20 

mektubu yirmi mil uzağa götürmek i§ten değil; topun 25 
iki yüz elli yardadan hedefi vurması kadar kolay. 
Karısının biraz gözü dl§ardaysa, onu azdırıyor. İçindeki 
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yosmayı kı§kırtıp, ona fırsat yaratıyor. Kadın §imdi de, 
Falstaffın oğlanı da yanına katmı§ bizim karıya gidiyor. 
Yakla§an fırtınanın rüzgardaki §arkısını duyuyor gibiyim. 30 

Falstaffın oğlanı da yanında! Dolaplar kotarılmı§ bile, 
hem de iyi dolapıar. Bizim vefasız karılar da bu laneti 
payla§ıyor. Pekala, önce adamı yakalarım; sonra karının 
dersini veririm; sözüm ona iffetli Bayan Page'in namus 
peçesini çekip alırım suratından, Page'in kendisini §ap§al 35 
ve avanak bir Actaeon(l) diye afi§e ederim; e§ dost 
kim varsa bana aferin der. 

(Saat vurur.) 

Saat, "Ba§la!" diyor, öğrendiklerim, "Ara!" diyor. 
Falstaffı orada bulacağım. Alay etmek §öyle dursun, 
herkes beni övecek. Şu bastığım toprak ne kadar 40 
sağlamsa, kanıtlarım da o kadar sağlam; Falstaff arda 
ve ben de oraya gidiyorum. 

(Page, SOOllaw, Narin, Haneı, Evans, Caius ve Rugby girer.) 

SHALLOW, PAGE ve ÖTEKİLER 
İyi günler, Sayın Ford. 

FORD 
00, örgüte bak! Bugün bizim evde eğlence var; 
hadi hepiniz gelin. 

SHALLOW 
Ben gelernem Sayın Ford, kusura bakmayın. 

NARİN 

Ben de öyle. Bayan Anne'la yemek randevumuz var. 
Dünyanın parasını verseler bunu bozamam. 

SHALLOW 
Anne Page ile kuzenim Narin'i evlendirmeyi dü§ünüyoruz; 

45 

onun için hala burdayız. Bakalım, bugün cevabı alacağız. so 

(1) "Actaeon": Bkz.: Not. 52. 
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NARİN 

İn§allah sizin rızanız vardır Page babacığım. 

PAGE 
Tabii var oğlum Narin . . .  Ben tamamen senden yanayım. 
(Caius'a) Ancak karım, doktor bey, tamamen sizden yana. 

CAIUS 
Varlahi öyle. Hem kız da beni sevmek; benim kadın 
Quickly de bu dedi bana. 

HANel (Page'e) 
Bay Fenton'a ne diyorsunuz? Dans etmeyi, 
hoplayıp zıplamayı biliyor, gençliği gözünden okunuyor, 
§iir yazıyor, kibar konu§uyor, Nisan Mayıs kokuyor. 
Uygun bence, tam uygun; yüzünden belli, çok uygun. 

PAGE 

85 

55 

Hayır, bence hiç değiL. Elinde avucunda hiçbir §eyi yok. 60 

Ayrıca, azgın Prens ve Poins'le de dü§üp kalktı. Bize göre 
fazla yüksekte; (i) çok §ey biliyor. Niyeti benim servetimle 
zengin olmaksa, yok öyle §ey! Kızı alacaksa, öylece alsın. 
Benim rızam olmadan servetime kimse konamaz; 
benim rızam da yok. 65 

FORD 
İçinizden benimle yemeğe gelecek yok mu? Hadi, lütfen; 
içtenlikle rica ediyorum. Bol keyif ve eğlence var. 
Size bir de ucube göstereceğim. Doktor bey, siz geliyorsunuz. 
Siz de Bay Page ve siz, Sir Hugh. 

SHALLOW 
Hadi o zaman, size iyi günler. (Narin' e fısıldar.) 70 
Biz de Bay Page'in evinde kıza rahat rahat kur yaparız. 

(Sha1low ile Narin çıkar.) 

(1) "Fazla yüksekten: "Sosyal sınıf açısından,n demek istiyoı: 
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CAIUS 
Sen eve git, John Rugby. Ben de hemen geliyorum. 

(Rugby Çıkar.) 

HANe! 
Ho§ça kalın canlarım. Biz de, benim muhterem §övalye 
Falstaffla §öyle güzel bir Kanarya §arabı(1) çekeriz. 

FORD (kendi kendine) 
Önce ben ona fıçı §arabı içirip, güzel bir oynatayım da 75 

aklı ba§ına gelsin! Geliyor musunuz beyler? 

PAGE, CAIUS, EVANS 
Hadi §u ucubeyi görelim. 

(Çıkarlar.) 

Üç ü n c ü  S a h n e  

(Ford'un evi. Bayan Ford ile Bayan Page.) 

BAYAN FORD 
Hey, John! Hey, Robert! 

BAYAN PAGE 
Çabuk, çabuk! Hani, çama§ır sepeti hazır mı? 

BAYAN FORD 
Hazırdı! Hey, Robert diyorum! 

(Kocaman bir çaTl'Ul§lr sepeti ta§1'Jarak, John ile Robert girer.) 

BAYAN PAGE 
Gelin, gelin, gelin! 

(1) Kanarya Adalan'nın §arabı makbulmü§. 
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BAYAN FORD 

Tamam, buraya koyun. 

BAYAN PAGE 

Hadi adamlanna talimatı ver. Çabuk olalım. 

BAYAN FORD 

Pekala, John ve Robert, önceden de söylediğim gibi, 
yandaki mü§temüatta hazır bekleyin. Size seslenir 
seslenmez hemen gelin, hiç bekleyip oyalanmadan 

87 

5 

bu sepeti sırtlayın. Sonra çabucak çıkanp, Datchet 10 
Çayırı'ndaki çama§ırcılann oraya götürün. Sonra 
Thames kıyısındaki çamurlu hendeğe bo§altın. 

BAYAN PAGE 

Anladınız mı? 

BAYAN FORD 

Tamam, defalarca söyledim; anlamı§lardır artık . . .  
Hadi §imdi gidin ve çağnlınca gelin. 

(John ile Robert çıkar. Robin girer.) 

BAYAN PAGE 

İ§te Robin'cik geliyor. 

BAYAN FORD 

Gel bakalım §ahin yavrusu; ne haber getirdin? 

ROBIN 

Efendim Sir John arka kapıya geldi; sizinle görü§mek istiyor. 

BAYAN PAGE 

Seni bücür kukla, bizi ele vennedin değil mi? 

ROBIN 

15 

Hayır hayır, yeminle! Efendim sizin burda olduğunuzu 20 
bilmiyor. Ayrıca, beni tehdit etti: "Söylediğin anda 
kıyamete kadar hürsün," dedi. Yemin ediyor, beni kovannı§. 
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BAYAN PAGE 
Sen iyi bir çocuksun. Bu iyiliğin terzi olup sana yeni 
bir takun yelek pantolon dikecek . . .  Ben gidip saklanayım. 

BAYAN FORD 
Hadi saklan. 25 

(Bayan Page çıkar.) 

(Robin'e) Git efendine söyle, yalnızun. 
(Robin çıkar.) 

Bayan Page, i§aretini unutma. 

BAYAN PAGE (içerden) 
Merak etme, unutmam. Harekete geçmezsem, fısılda. 

BAYAN FORD 
Tamam o zaman. Bu muzır, cıvık hermn, bu azman 
su kabağının i§ini bir görelim de kumruyla kargayı 
bir daha kan§tırmamayı öğrensin. 
(Falstaff girer.) 

FALSTAFF 
Yakaladım mı seni, benim göksel mücevherim? 
Artık ölsem de gam yemem, bugüne kadar ya§adım ya! 
Arayı§un noktalandı. Ah, ne ilahi bir an! 

BAYAN FORD 
Oh, tatlı Sir John! 

FALSTAFF 
Bayan Ford, dil dökemem, sırna§amam ben, Bayan Ford. 
Şimdi bir dilek dileyip günaha gireceğim: 
Ke§ke kocan ölmü§ olsaydı! 
Kralın önünde bile söylerim bunu: 

30 

35 

Kocan ölmü§ olsaydı, seni zevcem yapardun. 40 

BAYAN FORD 
Ben, sizin zevceniz ha, Sir John! Heyhat, 
zavallı bir zevce olurdum size! 
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FALSTAFF 
Fransa sarayında var mıdır acaba benzerin? 
O gözlerin, elmaslan kıskandırır! 
Yay gibi ka§ların nasıl yara§ırdı kim bilir §öyle 
Venedik modası muhte§em bir ba§a! ( I) 

BAYAN FORD 
Sade bir e§arpla örtülü ba§tan ba§ka hiçbir §eye yakı§maz 
ka§larım Sir John, o kadar da güzel değiller zaten. 

FALSTAFF 
Tanrı a§kına, bu kadar zalim olma! Alasından bir saraylı 

89 

45 

olurdun! Hele o adım atı§ın yok mu, yarım çemberli etek 50 

içinde, yürüyü§üne ne muhte§em bir salınım katardı. 
Dü§ünsene, felek dü§manın olacağına, o da doğa gibi 
dostun olsa nerelere gelirdin kim bilir W) Hadi hadi, 
saklama bunu. 

BAYAN FORD 
İnanın böyle bir §ey yok bende. 

FALSTAFF 
Peki ben neden sevdim seni? Dü§ünsene! Bu bile yeter 
sende fevkaladeden bir §eyler olduğuna inanman için. 
Hadi, ben öyle diller döküp, erkek kılığında kadın gibi 
gezen, yaz günü Bucklersbury gibi kokan, ağzını 

55 

büze büze konu§an alıç goncası züppeler misali, 60 

sen §usun, sen busun diyecek insan değilim. (3) 
Bunu beceremem. Ama seni seviyorum, 
hem de herkesten çok ve sen de buna layıksın. 

(l)  O dönemde, süslü, gö5teri§li "ba§"lar ve ba§lıklar; özellilde İtalyan modası ba§lar re
vaçtaym1§. 

(2) Falstaff, "Doga sana güzellik bah§etm�, ama Felek kötü bir e§ ve�," diyor. 
(3) Bucklersbury: Londra'da §ifalı ve güzel kokulu otların sanldı� bir caddenin adı. Bu 

otlar daha çok yazın sanlırm1§. "Alıç goncası": Alıçların gom:a vermesi ilkbahar �areti 
sayılırmı§. 
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Beni kandırmaya çalı§mayın lütfen. Sizin Bayan Page'i 
sevdiğinizi biliyorum. 6S 

FALSTAFF 
Hapishane kapısının önünden geçmeyi seviyorsun desen 
daha uygun dü§erdi. ( i)  Ki, bu da kireç ocağının 
dumanından beterdir yani. 

BAYAN FORD 
Benim de sizi ne kadar sevdiğimi Tann bilir 
ve bir gün siz de anlayacaksınız. 

FALSTAFF 
Hep böyle dü§ün; göreceksin, sana layık olacağım. 

BAYAN FORD 
Olmaz, dü§ünmekle kalamam, söylemem §art. Yoksa 
dü§ündüğümü bilemez ve layık olamazsınız. 

(Robin girer.) 

ROBIN 
Bayan Ford, Bayan Ford! Bayan Page kapıda, ter içinde 

70 

ve soluk soluğa, deli deli bakıyor ve hemen sizinle 75 
konu§mak istiyor. 

FALSTAFF 
Aman beni görmesin! Şu örtünün(Z) arkasına saklanayım. 

BAYAN FORD 
Aman saklanın! Çok dedikoducu kadındır. 

(Falstaif örtünün arkasına saklanıT. Bayan Page girer.) 

Ne var, ne oluyor? 

(1) "Hapishane kapıst-, Hapishanenin kötü çağrışmıının yanında, FaJstaH burada lcapt
dan gelen aeır kokuya da deginiyor. 

(ı) Örtü: o çaeda genellikle, evlerin duvarlanmn önünde asdı olan manzara, hayvan, vs. 
resimleriyle süslü, duvar halısına benzer örtü. 
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BAYAN PAGE 
Ah Bayan Ford, ne yaptın? Rezil oldun, mahvoldun, 80 
sonsuza dek yandın! 

BAYAN FORD 
Ne oldu, Bayan Page, anlatsana! 

BAYAN PAGE 
Tüh, yazıklar olsun Bayan Ford, böyle temiz, 
efendi kocayı bulmu§sun, arkasından ku§kulu 
i§ler çeviriyorsun. 

BAYAN FORD 
Ne ku§kulu i§i? 

BAYAN PAGE 
Ne ku§kulu i§i ha! Hadi canım! 
Hakkında ne kadar yanılml§ım! 

BAYAN FORD 
Aman Tanrım, ne var, ne oldu? 

BAYAN PAGE 

85 

Kocan buraya geliyor, kadın. Windsor'da ne kadar 90 

zaptiye varsa hepsini de takml§ pe§ine. Dediğine göre, 
§u anda evinde biri varml§j kocanın yokluğunda onu 
eve almı§sın. Mahvoldun. 

BAYAN FORD 
Eyvah, gerçekten doğru mu bu? 

BAYAN PAGE 
Tanrı'ya dua et de evinde erkek çıkmasın! 95 
Kocanın buraya geldiği kesinj Windsor'ın yarısı da pe§inde. 
Evi arayacaklar. Ben sana haber vermek için önden geldim. 
Eğer sen, "Ben masumum," diyorsan, mesele yok, 
ben çok memnun olurum. Ama içerde a§ığın varsa, 
çıkar onu, hemen dl§arı çıkar. Alık alık bakmayı bırak da 100 
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aklını ba§ına topla, §öhretini koru; yoksa temiz adına 
ebediyen elveda dersin. 

BAYAN FORD 
Ne yapayım §imdi? Evet, biri var, yakın dostum; 
rezil olmaktan korkmam, onun ba§ına bir §ey gelmesinden 
korkarım. Ah evden çıkabilseydi, bin pound 105 

kazanmaktan iyiydi benim için. 

BAYAN PAGE 
Şuna bak! Utan utan! Sırası mı §imdi, iyiydinin, 
miyiydinin! Kocan geldi gelecek. Çabuk dü§ün de bir 
çare bulmaya bak sen! Evde saklayamazsın onu. -
Ah, nasıl da aldattın beni! - Hah, §urda bir sepet var. 1 10 
Fazla cüsseli değilse bunun içine sığar belki. 
Üstüne de kirli çama§ırları attın mı; yıkanmaya 
gidecekmi§ gibi, ya da renk ağartmaya, verirsin 
iki adamına, doğru Datchet Çayırı'na . . .  

BAYAN FORD 
Adam çok iri; bu sepete sığmaz. Ne yapsak acaba? 

(Fa1sta[f saklandığı :yerden fırlar.) 

FALSTAFF 
Bakayım, bakayım. Ben bir bakayım! Sığarım, sığarım. 
Sen arkada§ını dinle. Sığarım. 

BAYAN PAGE 
Ne! Sir John Falstaff! (Falstaif a fısıldar.) 
Bana yazdığın mektuplar neydi peki, §övalye? 

FALSTAFF (Ba:yan Page'e fısıldar.) 

1 15  

Ben seni seviyorum, sadece seni. 120 
Burdan kaçmama yardım et. Şuraya girelim bakalım. 
Hay Allah! 

(Falstaf{ sepete girer, kirli çamaşırlarla üstünü örterler.) 
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BAYAN PAGE (Robin'e) 
Hadi evlat, yardım et de örtelim efendini. 
Adamlanm çağır Bayan Ford. 
(Fa1staffa fısıldar.) Seni ikiyüzlü §övalye! 

(Robin çıkar.) 

BAYAN FORD 

Hey John! Robert! John! 

Uohn ile Robert girer.) 

Hadi, alm §u çama§ırlan burdan. 
Hani, ta§ıma çubuğu nerde? 
Uohn'la Robert çubuğu sepete takarlar.) 
Ağır olun, dikkat edin! Datchet Çayın'ndaki 

93 

125 

çama§ırcı kadına götürün sepeti. Hadi, çabuk! 130 

Uohn'la Robert sepeti kaldmp kapıya yürürler. Ford, Page, 
Caius ve Evam girer.) 

FORD (yanındakilere) 
Lütfen böyle gelin. Bo§a ku§kulandıysam, 
dilediğiniz gibi eğlenin, alay edin benimle; 
her §eye müstahakım demektir. Uohn'la Robert'a) 
Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz onu? 

JOHN 

Çama§ırcı kadına. 

BAYAN FORD 

Canım nereye götürdüklerinden sana ne! 
Çama§ır senin i§in mi ki? Takma kafana! 

FORD 

Takma halU) Elimde olsa da takmayabilsem ke§ke! 
Takma, takrna, takma! Sakın takrna! İstersen takrna! 

135 

(1) "Takma kafana": Ford'un aldı "boynuzlanmaya" takıldığı için, hep o niyetle dinliyor. 
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Şimdi tam mevsimi, mecburen çıkacak!(l) 
(John'la Robert, sepeti tll§ıyarak çıkar.) 

Beyler, dün gece bir rüya gördüm. Rüyamı size anlatacağım. 
İ§te, İ§te, İ§te anahtarlar; çıkın her odaya bakın, arayın 
ve bulun. Çıkaralım §u tilkiyi saklandığı yerden. 
Önce §u yolu keselim. 
(Çı� kapısını kilit/er.) 

Oldu; hadi §imdi kaç da görelim! 

PAGE 

Sayın Ford, sakin olun. Bu kadar eziyet etmeyin kendinize. 

FORD 

Haklısınız, Sayın Page. - Yürüyün beyler, 
birazdan eğlenceyi göreceksiniz. Pe§imden gelin. 
(Çıkar.) 

EVANS 

Hayret, pu ne teh§et aksilik ve kıskançlık! 

CAl US 
Varlahi, Fransa değil böyle. Yok kıskanç Fransa'da. 

PAGE 

Hadi biz de pe§lerinden gidelim; bakalım 
ne bulacaklar sonunda. 

(Caius ile Evans, arkalanndan da Page çıkar.) 

BAYAN PAGE 

Bu İ§ çifte muhte§em oldu, ha, ne dersin? 

BAYAN FORD 

Hangisi daha ho§uma gitti bilemiyorum; 
hem Sir John'u adattık, hem kocamı. 

140 

145 

150 

155 

(1) "Tam mevsimi": Geyiklerin klZl§ma ve çiftle§me mevsimi. Bu dönemde geyiklerin eski 
boynuzlan dü§üyor, daha sonra yenisi çıkıyor. 
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BAYAN PAGE 
Kocan sepette ne var diye sorunca kim bilir 
seninkinin nasıl ödü patlamı§tır! 

BAYAN FORD 
Aslında pek de içime sinmedi yaptığımız İ§; çünkü 
bu kadar korkudan sonra adamın yıkanmaya ihtiyacı olacak, 

95 

biz de suya atmakla ona iyilik etmi§ olacağız. 160 

BAYAN PAGE 
Yerin dibine batsın, düzenbaz rezil! 
Onun gibilerin ba§ı beladan kurtulmaz in§allah! 

BAYAN FORD 
Galiba kocam özellikle §üpheleniyordu Falstaffın 
burda olduğundan. Hayatımda onu hiç bu kadar 
kıskançlıktan çılgına dönmü§ görmemi§tim çünkü. 

BAYAN PAGE 
Bir plan yapar anlarız. Zaten Falstaffa ba§ka oyunlar da 
oynayacağız. Herifin ahlaksızlık hastalığı öyle tek ilaçla 
geçecek türden değiL. 

BAYAN FORD 
İstersen §u aptal a§ifte Quickly'yi Falstaffa gönderelim, 

165 

onu suya attığımız için özür dilesin, bir umut daha versin, 170 

sonra bir daha faka bastıralım, ne dersin? 

BAYAN PAGE 
İyi olur derim. O zaman, yarın saat sekizde gelsin, 
hatamızı telafi etmek istiyoruz, diyelim. 

(Ford, Page, Caius ve Evans girer.) 

FORD 
Hiçbir yerde bulamadım. 
Adi herif bize palavra atmı§ olmasın? 

BAYAN PAGE (Bayan Ford'a fısıldar.) 
Duydun mu? 

1 75 
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Doğrusu bana iyi davrandınız Sayın Bay Ford, ha? 

FORD 

Evet, öyle sanıyorum. 

BAYAN FORD 
İn§allah Tanrı sizi o kötü dü§üncelerinizden kurtarır. 

FORD 

Amin! 

BAYAN PAGE 
Kendinize çok haksızlık ediyorsunuz Bay Ford. 

FORD 

Evet, evet, haklısınız. 

EVANS 

Efin içinde, otalarda, santıklarda, tolaplarda, 
hiçpir yerde kimse varsa Tanrı kıyamet günü 
günahlarımı paği§lasın! 

CAIUS 

Varlahi ben de! Kimse yoklar. 

PAGE 

Ayıp Bay Ford, ayıp, sizde utanma yok mu? Hangi cin, 
hangi §eytan soktu hayalinize bunu? İyi ki benim ba§ıma 
gelmedi. Windsor §atosunun servetini verseler bo§, 

180 

t8S 

böyle bir §eye taktıysa insan kafasını. 190 

FORD 

Evet, hata bende Bay Page, acısını da çekiyorum. 

EVANS 

Sizinki vicdan azapı. Pence sizin kandan temizi pe§ 
pinde pir, hatta pe§ yüzde pir çıkar. 

CAIUS 

Varlahi, çok temiz kadın, ben anlıyor. 
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FORD 

Pekala, size yemek sözü vermi§tim. Hadi bu arada Park'ta 195 

dola§ahm. Lütfen kusuruma bakmayın. Bunu niye 
yaptığımı size daha sonra anlatırım . . .  Hadi, karıcığım, 
hadi Bayan Page. Ne olur, kusuruma bakmayın. 
Lütfen beni gerçekten bağı§layın. 

PAGE (Caius ile Evans'a) 
Gidelim o zaman, baylar. Ama bizim dilimizden 200 

kurtulamaz. (Ford, Caius ve Evans'a) Ben de sizleri 
yarın bize kahvaltıya davet ediyorum. Sonra da 
birlikte ku§ avına çıkarız. Ku§ları çahya sürmek 
için iyi bir §ahinim var. (i) Ne dersiniz? 

FORD 

Olabilir. 205 

EVANS 

Bir ki§i varsa ben ikiye tamamlarım. 

CAIUS 

Bir veya iki var, ben de üç var. 

FORD 

Hadi gidelim Bay Page. 

(Evans ile Caius �ında herkes çıkar.) 

EVANS 

Pak §imdi, yarın unutturma hançı tenen o a§ağılık herifi. 

CAIUS 

Varlahi doğru; tüm kalbimle. 

EVANS 

A§ağı1ık hem; görür o, dalga geçmek, alay etmek neymi§! 
(Çıkarlar.) 

210 

(I) Ku§ avında, özel yeti§tirilen §ahinler, ku§lan, av�ann kolayca görebilecegi §ekilde, 
yapraksız çalılara 5ürerlermi§. 



D ö r d ü n c ü  S a h n e  

(Page'in evi. Fenton ile Anne Page.) 

FENTON 

Anla§ılan, babanın sevgisini kazanmam mümkün değil; 
Onun için, beni artık ona gönderme tadı sevgilim. 

ANNE 

Eyvah, ne yapacağız o zaman? 

FENTON 

Kendi kararını kendin vermelisin. 
Babanın dediğine göre, 5 
Benim ailem soylu olmasına soyluymu§; 
Ama ben varımı yoğumu savurup, 
Maddi durumumu bozmu§um. Şimdi de, 
Babanın servetiyle durumu düzeltme çabasındayml§ırn. 
Ayrıca, önüme ba§ka engeller de çıkarıyor; 10 
Geçmi§teki serke§liğim, dü§üp kalktığım insanlar filan. 
Diyor ki, seni sevrnem imkansızml§; 
Ancak mal mülk gibi görebilirmi§İm. 

ANNE 

Belki de doğru söylüyordur. 

FENTON 

Asla! Eğer öyleyse, Tanrı bana iyi gün göstermesin! 
Evet, ba§langıçta sana kur yapmamın ilk nedeni 
Babanın servetiydi; bunu itiraf ediyorum. 
Ama seni yakından tanıyınca, gördüm ki sen, 
Üstü kabartmalı altınlardan(l) 

(1) "Üstll kabartmalı altın": Altın para. 

15 
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Mühürlü torbalar dolusu paradan daha değerlisin. 
Onun için, §imdi hedefim, senin iç servetin. 

ANNE 
Sevgili Bay Fenton, 
Yine de babamın sevgisini kazanmaya bak, 
Yılmadan çabala lütfen. 

99 

20 

Fırsatını kollayıp, uygun bir dille aç konuyu. 25 
Yine ba§arılı olmazsan . . .  o zaman gel bana. 

(Aralannda kon�ya dewım ederler. Slıallow, Narin ve Bayan 
QuickZy girer.) 

SHALLOW 
Kes §unların konu§masını Bayan Quickly. 
Akrabam kendi adına konu§acak. 

NARİN 
Tutsa da tutmasa da deneyeceğim; ne olmu§ yani! 

SHALLOW 
Hiç çekinme sakın! 

NARİN 
O kızdan mı çekineceğim? Bo§ versene! 
Çekinen filan yok; ama korkuyorum. 

BAYAN QUICKLY (Anne'e) 
Bir dakika, Bay Narin sana bir §ey söylemek istiyor. 

ANNE 
Geliyorum. (Fenton'afısıldar.) Bu, babamın seçimi. 

30 

Şu İ§e bak! Ne kadar sevimsiz, çirkin olursa olsun 35 
Yılda üç yüz pounda, göze ho§ gelmeyecek kusur yok! 

BAYAN QUICKLY 
Aziz Bay Fenton nasıllar? Bakın size ne diyeceğim. 

(Fenıon'u kenara çeker.) 
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İ§te geliyor. Ah evlat, ke§ke baban sağ olsaydı! 

NARİN 
Bayan Anne, ke§ke babam sağ olsaydı! Çok §akacıymı§. 
Amcam onun hiUyelerini anlatabilir. Amcacığım, 
babam kümesten nasıl iki kaz çalmı§tı, 
Bayan Anne'e anlatsana! 

SHALLOW 
Bayan Anne, kuzenim sizi seviyor, 

NARİN 
Evet, seviyorum. Yani, Gloucestershire'daki bütün 
kadınları sevdiğim kadar, 

SHALLOW 
Size bir hanımefendi gibi bakacak. 

NARİN 
Bakarım, uzun kuyruk, kısa kuyruk, fark etmez, (1) 
beyden a§ağı kalmam. 

SHALLOW 
Size yılda yüz elli pound bağlayacak. 

ANNE 
Aziz Bay Shallow, bırakın da kendi kur yapsın. 

SHALLOW 
Hay Allah, te§ekkür ederim; beni rahatlattığın için 
te§ekkürler. Hadi yeğen, (2) bak seni istiyor. 
Ben sizi ba§ba§a bırakayım. 

(Kenara çekilir.) 

(l) Narin'in konu§ma tarzı. "Kim olursa olsun," anlamına. 

45 

50 

(2) Shakespeare, "yel!en," "kuzen" gibi terimleri esnek kullaruyar. Shallow ile Narin ara
sındaki akrabalık i1i§kisinin ne oldul!u belli del!il. Son durumda, amca-yel!en i1i§kisine 
yakın görfindfij!ii için ben burada "yel!en"i seçtim. 
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ANNE 

Evet Bay Narin. 

NARİN 

Evet aziz Bayan Anne. 

ANNE 

Pekala, arzunuz nedir? 

NARİN 

Arzu mu? Ha ha, a§kolsun, çok §akacısınız! Tanrı'ya §ükür, 
son arzumu yapmadım. Yani sağlığım yerinde, 
§ükürler olsun. 

ANNE 

Yani Bay Narin, benden ne istiyorsunuz? 

NARİN 

Vanahi, aslında ben bir §ey istemiyorum. 
Sizin pederle benim amcam istiyor. Kısrnet benimse, 
ne ala; yok b8§kasınınsa, o zaman ona hayırlı olsun! 
Yani bu i§i onlar daha iyi biliyor. 

(Page ile Bayan Page girer.) 

İsterseniz babanıza sorun. İ§te kendi de geliyor. 

PAGE 

Merhaba Bay Narin. - Onu sev, kızım Anne. -
Hey, ne oluyor? Bay Fenton'ın i§i ne burda? 
Bayım, bu §ekilde evime dadanmanız saygısızlık. 
Size söyledim, kızım verildi. 

FENTON 

Aman Bay Page, lütfen sakin olun. 

BAYAN PAGE 

Aziz Bay Fenton, kızıma gelmeyi bırakın! 

PAGE 

O size göre değiL. 

101 

55 

60 

65 

70 
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Lütfen, ben de bir §ey söyleyebilir miyim? 

PAGE 
Söyleyemezsiniz aziz Bay Fenton. 
Gelin Bay Shallowj gel, oğlum Narin, gidelim. 75 
Bay Fenton, hakkınızdaki dü§üncemi bildiğiniz halde 
Beni taciz etmekten vazgeçmiyorsunuz. 

(Page, Shallow ve Narin çıkar.) 

BAYAN QUICKLY (Fenton'a) 
Bayan Page'le konu§un. 

FENTON 
Sayın Bayan Page, kızınızı öyle içten seviyorum ki, 
Her türlü azar, ele§tiri ve saldırıya rağmen, 
A§kımın bayrağını dik tutmaya 
Ve asla geri çekilmemeye kararlıyım. 
İyi niyetinizi benden esirgemeyin. 

ANNE 
Anneciğim, ne olur beni o salakla evlendirmeyin. 

BAYAN PAGE 

80 

Hayır, hiç niyetim yok bunaj sana daha iyi birini bulacağım. 85 

BAYAN QUICKLY (Anne'e fısıldar.) 
Benim efendimden, doktordan söz ediyor. 

ANNE (kerııli kendine) 
Tüh! Beni çeneme kadar toprağa gömüp, 
Kafama §algam atarak öldürseler daha iyi. 

BAYAN PAGE 
Hadi hadi, merak etmeyin aziz Bay Fentonj 
Ben sizin ne dostunuzum ne de dü§manınız. 
Kızıma soracağım, bakalım sizi ne kadar seviyorj 
Onun cevabına göre karar vereceğim. 

90 
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O zamana kadar, ho§ça kalın. Şimdi gitmek zorunda, 
Yoksa babası kızar. 

FENTON 

Güle güle iyi yürekli bayan . . .  Güle güle Nan. (i) 

(Bayan Page ile Anne Çıkar.) 

BAYAN QUICKLY 

Nasıl kotardım bu i§i? Dedim ki, "Bakın," dedim, "kızınızı 
bir salağa ya da doktora veremezsiniz," dedim, "Bay Fenton 
dururken." Ben kotardım bu i§i. 

FENTON 

Çok te§ekkür ederim. Bana bir iyilik daha yap, 
Bu gece bir ara Nan'cığıma §u yüzüğü ver. 
At bu da zahmetlerinin kar§ılığı. 

(Quickly'ye bir yüzükle para verir.) 

BAYAN QUICKLY 

Allah sizden razı olsun, klSmetinizi açsın. 

(Fenton çıkar.) 

Çok iyi kalpli biri. Böyle birine, ate§ su demez ko§ar gelir 
her kadın. Ama yine de, ke§ke efendim alsaydı 

103 

95 

100 

Bayan Anne'ı; yok yok, ke§ke Bay Narin alsaydı; ama, 105 

yok yok, aslında en iyisi Bay Fenton alsın. Üçü için de 
elimden geleni yapacağım, çünkü hepsine söz verdim 
ve sözümü tutmak isterim doğrusu . . .  ama özenlikle(Zı 
Bay Fenton'a verdiğim sözü. Her neyse, §imdi 
John Falstaffa gitmem lazım; iki hanımım gene HO 
görev vermi§ti. Bu i§i de amma savsakladım; ne hayvanım! 

(Çıkar.) 

(1) "Nan": "Anne" isminin ba§ka türlü, daha sıcak, söyleni§i. "Fatına" yerine "Fat�" de
mek gibi. 

(2) "Özenlıkle": "Özellikle" yerine. Quickly kelimeyi yanll§ kullanıyor. 



B e § i n c i  S a h n e  

(Garter Ham. Falstaff.) 

FALSfAFF 

Hey Bardolph! 

(Bardolph girer.) 

BARDOLPH 

Burdayım efendim. 

FALSTAFF 

Git bana bir kupa §arap getir, içine de bir peksimet at. 

(Bardolph çıkar.) 

Vay canına! Araba dolusu mezbaha süprüntüsü gibi 
sepete konup Thames'e atılacak adam mıyım ben be? 5 

Pekala, eğer bu numarayı bir daha yersem, beynimi 
çıkarttırıp yağlattıktan sonra Yeni Yıl hediyesi diye köpeklere 
atmazsam yuh olsun bana! Vay alçak oğlu alçaklar! 
Herifler beni hiç yürekleri sızlamadan, gözü açılmamı§ 
on be§ köpek yavrusunu suda boğar gibi nehre hoca ettiler. 10 

Malum, biz de cüssemizden ötürü batmaktan biraz korkarız. 
Nehrin dibi cehennem gibi derin olsa, inmi§tik a§ağı kadar. 
Neyse ki beni attıkları yer sığdı, kıyıya da çıkı§ vardı da 
boğulmaktan kurtuldum. Bu da berbat bir ölüm yani! 
Malum su insanı §i§irirj bir de suyla §i§seydim kim bilir 15 
neye dönerdim! Herhalde dağ gibi bir ceset olurdum. 

(Elinde iki kadeh şarapla Bardalph girer.) 

BARDOLPH 
Bayan Quickly geldi efendim, sizinle konu§acakmı§. 
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FALSTAFF 

Bir dakika, önce içimdeki Thames suyuna biraz §arap 
katayım; göbeğim buz gibi çünkü, sanki böbreklerim 

105 

serinlesin diye hap yerine kartopu yutmu§ gibiyim. (İçer.) 20 
Şimdi çağır bakalım. 

BAROOLPH 

Gel içeri, kadm. 

(Bayan Quickly girer. FaIsta/f bir yudum daha şarap içer.) 

BAYAN QUICKLY 

Rahatsız ettim efendim. Bağl§layın lütfen. 
Siz efendime iyi günler diliyorum. 

FALSTAFF (Bardalph'a) 
Al bu kadehleri. Hadi bana iki kupa daha doğru 
dürüst §arap hazırla. 

BARDOLPH 

Yumurta koyayım mı? 

FALSTAFF 

Hayır, sade olsun. İçkimde piliç tohumu istemem. (1) 

(Bardalph kadehleri alır ve çıkar.) 

Evet, söyle bakalım. 

BAYAN QUICKLY 

25 

Efendim, siz efendimize Bayan Ford'dan haber getirdim. 30 

FALSTAFF 

Bayan Ford ha? Ford, forsumuzu be§ para etti zaten. 
Ayrıca, fora yelken nehre de uçtuk. 
Göbeğimiz tıka basa nasibini aldı Ford'dan. 

(I) Falstaffherhalde, ·Cinsel gücümü amncı §eylere ihtiyacım yok," diyor. 
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BAYAN QUICKLY 
Ah zavallı hanımcağızımj kabahat onda değildi! 
Adamlanna müthi§ kızdı, çok ha§ladı onlan! 35 
Talimatı unutunca, ellerindeki §eyi ne yapacaklarını 
bilememi§ler. 

FALSTAFF 
Ben de aynen öyle ! Oangalak bir kadının sözüne güvenince, 
§eyimle ne yapacağımı bilernedim. 

BAYAN QUıCKLY 
Bunun için çok dövünüyor efendimj yani görseniz 40 
yüreğiniz parçalanır. Kocası bu sabah ku§ avına çıkıyor. 
Lütfen bir kerecik daha gelsin diyor, saat sekizle 
dokuz arası. Sizden hemen cevap bekliyor. 
Kendini affettirecek, emin olun. 

FALSTAFF 
Pek1\I1\, gelelim o zaman. Git söyle onaj erkek nedir, 45 
biraz dü§ünsün. Öncelikle, unutmasın, erkek zayıftırj 
sonra da meziyetlerimi değerlendirsin. 

BAYAN QUICKLY 
Söylerim efendim. 

FALSTAFF 
Tamam. DokuzIa on arası mı demi§tin? 

BAYAN QUICKLY 
Sekizle dokuz efendim. 

FALSTAFF 
Pek1\la, hadi güle güle. Merak etmesin, 
hayal kırıklığına uğramayacak. 

BAYAN QUICKLY 
Sağlıcakla kalın efendim. 

(Çıkar.) 

50 
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FALSTAFF 

Hayret, Bay Brook'tan ses çıkmadı. 
Bekle demi§ti oysa. Parası ho§uma gidiyor. 

(Brook kılığında Ford girer.) 

Hah, i§te geliyor. 

FORD 

Hayırlı günler, bayım. 

FALSTAFF 

Ha, Bay Brook, Ford'un kansıyla ararnda 
ne geçtiğini öğrenmeye geldiniz, değil mi? 

FORD 

Evet, Sir John, gerçekten de bunun için geldim. 

FALSTAFF 

Bay Brook, size yalan söylemeyeceğim. 
Bulu§ma saatinde onun evindeydim. 

FORD 

Peki, nasıl gitti i§ler? 

FALSTAFF 

Çok kötü gitti, Bay Brook. 

FORD 

Anlamadım, neden? Karar mı deği§tirdi? 

FALSTAFF 

Hayır Bay Brook, ama kocası denen o a§ağılık boynuzlu, 
hep bir §eylerden i§killenip kıskançlık nöbetleri geçiren 
o adam, tam i§e giri§eceğimiz sırada üstümüze geldi, 
Bay Brook; yani, dü§ünsenize, kadınla kucakla§mı§lZ, 

107 

55 

60 

65 

öpü§mü§üz, a§k yemini etmi§iz, bir anlamda, 70 
pe§revi bitinni§iz; pat diye çıkageliyor herif! 
Arkasında da §ürekası; üstelik herifin meczupluğu 
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bunlara da bula§mı§; hepsi kızı§mı§, gözleri dönmü§ 
vaziyette, karının fi§ığını bulacaklar diye evi aramaya 
ba§lamazlar mı! 75 

BROOK 
Ne? Yani siz ordaydınız öyle mi? 

FALSTAFF 

Evet, biz ordaydık. 

FORD 
Onlar da sizi her yerde aradılar ve bulamadılar, öyle mi? 

FALSTAFF 

Ha, anlatayım. Şansım varml§ ki, daha önce Bayan Page 
diye biri geldi ve Ford'un eve yakla§tığını haber verdi. 80 

Tela§ arasında, bu kadının aklına bir fikir geldi ve beni 
çama§ır sepetine soktular. 

FORD 
Çama§ır sepeti ha! 

FALSTAFF 

Evet, Tanrı'ya §ükür, çama§ır sepeti! Beni sepete tıktılar, 
üstüme de ne kadar kirli gömlek, iç çama§ırı, pis kokulu 85 
çorap, yaglı mendil varsa bastılar. Yani, Bay Brook, 
pis kokunun bu kadar çe§itlisi hayatta kimsenin bumuna 
nasip olmamı§tır. 

FORD 
Orda ne kadar kaldınız? 

FALSTAFF 

Merak etmeyin Bay Brook, sizin iyiliğiniz için, bu kadını 90 
kötü yola getirmeye çalı§ırken ba§ıma ne geldiyse 
anlatacağım. Ben bu §ekilde sepete tıkılmı§ vaziyetteyken, 
Bayan Page, Ford'un yanında çalı§an o yabani u§aklardan 
birkaçını çağırıp kirli çama§ır diye beni Datchet Lane'e 
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ta§ıttı. Beni omuzlarına aldılar; tam çıkarken kapıda 95 

efendileri o kıskanç haytayla kaf§ıla§tılar. Adam birkaç 
defa, sepette ne var diye sordu. Manyak herif ya sepeti 
aramaya kalkarsa diye ben içerde tir tir titriyordum. 
Neyse ki, Felek adamın eline yön vererek boynuzlanmasını 
irade buyurdu. Sonra o, evi aramaya içeri girdi, ben de kirli 100 

çama§ır niyetine yola dü§tüm. Ama §u olanlara bir bakın 
Bay Brook. Üç defa ölümden dönüyorum: Birincide, 
kıskanç bir koç bozuntusu beni bulacak diye ödüm padıyor. 
İkincide, çeliğini sınamak için bükülen Bilbao kılıcı gibi, 
ele k çemberi kadar bir yerde kafadan topuğa kıvrılıp 105 

tortop oluyorum. Sonra, imbikten geçip yoğunla§mı§ gibi, 
ek§i ek§i kokarak, kendi kirleriyle mayalanan pis 
çama§ırlarla aynı yere tıkıhyorum. Dü§ünün, benim 
yapımda bir adamın halini dü§ününj sıcağı gördü mü 
tereyağı gibi eriyenj sürekli erime ve çözülme durumunda 1 10 

olan bir adamı! Boğulmadan kurtulmam mucizeydi. 
İ§te bu hamamın en sıcak yerinde, ben Hollanda yahnisi 
gibi yağın içinde yan pi§mi§ durumdayken, kor gibi kızml§ 
at nah misali Thames nehrine hoca ediliyor ve cüssemle 
kabaran suda soğuyorum. Dü§ünün Bay Brook, cos diye 1 15  

soğuyorum, dü§ünün! 

FORD 

Benim yüzümden bütün bunlara katlandığınız için çok özür 
dilerim. O zaman, benim i§im umutsuz, öyle mi? 
Artık onu ayartma giri§iminde bulunmazsınız herhalde. 

FALSTAFF 

Bay Brook, beni, değil Thames nehrine, Etna 120 

yanardağının içine atacaklannı bilsem, onun pe§ini yine 
bırakmam. Kocası bu sabah ku§ avına çıkmı§. 
Kadından yeni bir bulu§ma mesajı aldım. 
Saat sekizle dokuz arası Bay Brook. 
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Ama §u anda sekizi geçti bile ! 

FALSTAFF 
Öyle mi, o zaman hemen gideyim. Uygun zamanınııda 
gelin de olup biteni anlatayım size. Hiç merak etmeyin, 
sonunda o sizin olacak. İyi günler. 
O sizindir Bay Brook. Bay Brook, Ford'u boynuzlayacaksınız. 

(Çıkar.) 

FORD 

125 

Hal Yaal Hayal mi görüyorum, rüya mı? Uykudayım l 30 
herhalde. Uyan Bay Ford, uyan! En iyi ceketinde delik 
açıldı Bay Ford. (I) İ§te evlilik bu; kirli sepetleri, çama§ır 
sepetleri ne i§e yarıyormu§ gör! Pekala, ortaya çıkmanın 
zamanı geldi. Şimdi bu uçkur dü§kününü bir kıstırayım. 
Şu anda evimde; elimden kaçamaz artık. Mümkün değil. 135 
Para kesesine ya da biber kutusuna girecek hali yok ya! 
Ama ne olur ne olmaz, bakarsın i§e §eytan kaf1§ır 
ve adama yardımcı olur. Onun için en olmadık yerlere 
bile bakacağtm. Sonunda kaderimden kaÇl§ olmasa da, 
oturup uslu uslu her §eyi seyredecek değilim herhalde. 140 
ille de boynuzlanıp çıldıracaksam, o zaman atasözünde 
olduğu gibi, boynuzlu azgın deli olurum ben de. (2) 

(1) "Beklemedi�m yerde pürüz Çıktı," anlamına bir deyim. 
(2) Keçi vs. gibi hayvanlann boynuzlannın çıkneı dönem en azgın ("deli") olduklan za

man olarak bilinirıni§. Deyim oradan geliyor. 
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(Page'in evi. Bayan Page, Bayan Quickly ve William.) 

BAYAN PAGE 

Sence Bayan Ford'un evinde midir §u anda? 

BAYAN QUICKLY 

Mutlaka; ya da, vardı varacak. Ama §u suya atılma i§inde 
pek bir yürekliydi ha! Bayan Ford hemen gelmenizi istiyor. 

BAYAN PAGE 

Birazdan geliyorum. Ama önce benim küçük beyi 
okula götürmem gerekiyor. 

(Evans girer.) 

Hah, i§te öğretmeni geliyor. Galiba bugün oyun günü. 
Merhaba Sir Hugh, bugün okul yok mu? 

EVANS 

Yok. Bay Narin çocuklara oyun izni verdi. 

BAYAN QUICKLY 

Ah, ne iyi yürekli adam! 

BAYAN PAGE 

5 

Sir Hugh, kocam diyor ki, oğlum kitabından hiçbir §ey 10 
öğrenmiyormu§. Lütfen ona bir iki gramer sorusu sorsanıza! 
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Gel buraya William. Kaldır ba§ını. Gel. 

BAYAN PAGE 

Hadi oğlum, gelsene! Kaldır ba§ını. 
Öğretmenin sorularına cevap ver, korkma. 

EVANS 

William, kaç tür isim vardır? 

WILLIAM 

İki. 

BAYAN QUICKLY 

Vallahi ben hep üç sanırdım. Bir de cisim isim yok mu? 

EVANS 

Çenelerimizi kapayalım! "Güzel" nedir William? 

WILLIAM 

Pulcher. (1) 

BAYAN QUICKLY 

IS 

Pürkel mi? Bula bula keli mi buldun güzeller arasından? 20 

EVANS 

Zevzeklikliği(Z) bırak kadın! Sus biraz yahu! . . .  
Lapis(3) nedir William? 

WILLIAM 

Bir ta§. 

EVANS 

Peki, "ta§" nedir William? 

WILLIAM 

ÇakıL. 

(I) "Pıılcher": Latince, "hO§, güzel". 
(2) "Zevzekliklik": Son "lik" Evans'tan. 
(3) "Lapis": Del!erli bir tıı§. "Lacivert t�". 

25 
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EVANS 

Hayır, lapis'tir. Bunu peynine yerle§tir, tamam mı? 

WILLIAM 

Lapis. 

EVANS 

Çok güsel William. Pekala William, harfi tarif nerden gelir? 

WILLIAM 
Harfi tarif zamirden gelir ve §öyle çekilir:(1) 
Singulariter, nominatitlo, hic, haec, hoc. (2) 

EVANS 

Nominatitlo, hig, haeg, hog. Ancak, dikkat: gemtim, huius. 
Peki, "i" halini söyle bakalım. 

WILLIAM 

Accusativo, hinc. 

EVANS 

Bak evladım, bunu unutmu§sun, dikkat et. 
Accusativo, hung, hang, hog. 

BAYAN QUICKLY 

"Hang, hog," domuz pastırmasının Latincesi, değil mi? 

EVANS 

Apık sapık konu§masana be kadın! . . .  
Peki, tlocatitlo'yu söyle pakayım William. 

WILLIAM 

Hm . . . Vocativo ha? Hm . . .  

1 13 

30 

35 

(1) William, zamanın Latince grameri ders kitabı olan Lüly's Gramınar'dan ezberlemi§. 
Ancak bazı yerleri kan§tın'yor. Evans da, ideti olduğu üzere, zaman zaman ünsüz harf
leri deği§tirerek söylüyor. Omeğin, "hunc, hane, hoc" yerine "hung, hang, hog" diyor 
ve Quickly'nin yorumuna hedef oluyor. İngilizce'de anlamsız olan "hunc, hane, hoc," 
terimleri, Evans'ın söyleyi§ biçimiyle İngilizce anlam kazanıyor: "Hung": "Asddı;" 
"hang": As, asın;" "hog": Domuz. 

(2) "Tekil, yalın hal, bu . . .  ": Her çağda okullarda öğretilen gramer kurallanndan, zamir ve 
ismin hallerinden (yalın, i, e . . .  ) ve çekimlerden söz edıliyor. 
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EVANS 

Hatırlasana William, oocativo caret, (i) yani, 
halleri sayarken, vocativa hariç diyoruz. 

BAYAN QUlCKLY 

Havuç ha! Halini bilmem de, kök olarak iyidir. 

EVANS 

Kadın, kes sesini! 

BAYAN PAGE (Bayan Quickly'ye) 
Sus! 

EVANS 

Çoğul Genitivo'yu söyle bakalım William. 

WILLIAM 

Geniriva öyle mi? 

EVANS 

Evet. 

WILLIAM 

Genitivo, horum, harum, horum. 

BAYAN QUlCKLY 

Vay anasına! Genitivo! Jenny'nin hali kötü yani! 
Kötü yola dü§mü§ de olsa, horlamayın garip kızı! 

EVANS 

Utan be kadın! 

BAYAN QUlCKLY 

Asıl sen utan, çocukcağıza bunlan öğreten sensin. 
(Bayan Page'e) Çocuğa a§na fi§ne öğretiyor. Nasıl olsa 
zamanı gelince çocuk bunlan kendi ba§ına öğrenecek. 

45 

50 

Aynca, horum morum da ne oluyor? (EvaTIS'a) Ayıp, ayıp! 55 

(1) "Caret": "Yoktur." Bu kelime, telaffuzuyla, İngilizce "carrot" ("havuç")a benziyor. Bu 
nedenle Quickly, Evans'ı yanll§ anlıyor. Burada penisi çağf1§tıran "havuç"tan kaynak
lanan ve sürdürülen cinsel imalar da var. 
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EVANS 
Sen çatlak mısın nesin be kadın? Ne halleri biliyorsun, 
ne kaç cinsler var onlan. Çok salak Hıristiyan görtüm, 
senin kadar salakını görmedim. 

BAYAN PAGE (Bayan Quickly'ye) 
Tamam artık, kes sesini. 

EVANS 

Hadi §imdi bana biraz isim çekimi yap da görevim. 

WILLIAM 

Yapamam, unuttum. 

EVANS 

Pekala, qui, quae, quod. Bu qui'ler, quae'ler ve quod'lar 
unutulursa teğnek var, tamam mı? Hati §imdi git oyna. 

BAYAN PAGE 

Sandığımdan daha iyi öğrenciymi§. 

EVANS 
Hafıza çok yaman! Ho§ça kalın Bayan Page. 

BAYAN PAGE 
Güle güle aziz Sir Hugh. 
(Evans çıkar.) 

Hadi sen de oyuna, oğlum. 
(William Çıkar.) 
(Bayan Quickly'ye) Gel, çok oyalandık. 
(Çıkarlar.) 

İ k i n c i  S a h n e  

1 1 5  

60 

65 

(Ford'un evinde bir oda. Köşede çamaşır sepeti. Falstaff ile Bayan Ford.) 

FALSTAFF 
Bayan Ford, senin üzüntün benim çektiğim eziyeti 
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unutturdu. Bana olan a§kını tavrından görüyorum. 
Hiç merak etme, aynen kar§ılığını göreceksin; 
hem de sadece a§kın uygulamasıyla değil, 
her türlü süsüyle püsüyle, yolu yordamıyla, merasimiyle. S 
Ama eminsin değil mi, kocan gelmeyecek? 

BAYAN FORD 

Ku§ avına gitti, benim tatlı Sir John'um. 

BAYAN PAGE (içerden) 
Huu! Karde§ Ford! Huu! 

BAYAN FORD 

Çabuk §u odaya gir Sir John! 

(Falsta[f çıkar. Bayan Page girer.) 

BAYAN PAGE 

Hayrola §ekerim, senden ba§ka biri mi var evde? 

BAYAN FORD 

Yoo, benim adamlarımdan ba§ka kimse yok. 

BAYAN PAGE 

Gerçekten mi? 

BAYAN FORD 

Kesinlikle. (Bayan Page'e ftsı/dar.) Yüksek sesle konu§. 

BAYAN PAGE 

Öyle mİ; içerde kimse olmadığına çok sevindim. 

BAYAN FORD 

Niye? 

BAYAN PAGE 

Niye olacak kadın; kocanın yine heyheyleri üstünde. 
Şurda ilerde kocama çıkl§ıp duruyor, tüm evıuere 
sövüp sayıyor; dünyada sarl§ın, kumral ne kadar 
havva kızı varsa hepsine lanet okuyor, "Çıkın hadi, 

10 

I S  
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ne duruyorsunuz, çıksanıza!" diye durmadan alnını 20 

dövüyor. (1) Öyle sapıttı ki, en zır deli bile onun yanında 
çok uslu, mülayim ve mazlum kalır. İyi ki o §i§ko §övalye 
yok burda. 

BAYAN FORD 

Niye, onun adı mı geçti ki? 

BAYAN PAGE 

Ba§ka kimseninki geçmedi desem yeri. Ford kafasına takmı§, 25 

Sir John'u son aradığında, adamı sepetin içinde dl§arı 
kaçırmı§lar diye. Kocama tutturmu§, adam güya §u anda 
burdaymı§. Kocamı da, ötekileri de eğlencelerinden ayınp, 
§üphesi doğru mu diye ara§tırmak için buraya getirıni§. 
Yani iyi ki §övalye burda değiL. Kocan §imdi ne kadar 30 

aptalca davrandığını görecek. 

BAYAN FORD 

Kocam ne kadar yakında? 

BAYAN PAGE 

Hemen biraz ilerde, sokağın ucunda. 
Geldi gelecek herhalde. 

BAYAN FORD 

Mahvoldum! Şövalye burda. 

BAYAN PAGE 

Eyvah! Rezil kepaze oldun herkese! Adamı da ölmü§ biL. 
Ne yaptın kadın! Çabuk çıkar onu, hemen çıkar! 
Rezil olmak cinayetten iyidir. 

BAYAN FORD 

Peki ama, nereye gitsin? Nasıl çıkarayım? 
Gene sepete mi koysam acaba? 

(Falstaf{ girer.) 

(1) "Çıkın hadiın: Boynuzlan kastediyor. 

35 

40 
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Yok yok, bir daha girmem o sepete! 
O gelmeden çıksam olmaz mı? 

BAYAN PAGE 
Ah ke§ke olsaydı! Ama Bay Ford'un karde§lerinden üçü, 
ellerirıde tabancalar. kapıyı tuttular, kimse çıkmasın diye. 
Yoksa o gelmeden çıkabilirdirı. (Falstaff'a fısıldar.) 45 
Burda ne arıyorsun? 

FALSTAFF 
Ne yapacağım §imdi? Ocağa girsem? 

BAYAN FORD 
Olmaz, kocam av tüfeğirıİ hep oraya bo§altır. (1) 

BAYAN PAGE 
Fınna gir. 

FALSfAFF 
Nerde fırın? 

BAYAN FORD 
Fırına kesin bakar. Dolap, sandık, kuyu, mahzen, 
her yerirı listesini yaptı. gerektiğinde hatırlasın diye 
ve o listeye göre arıyor. Bu evde seni saklayacak yer yok. 

FALSTAFF 
Çıkayım o zaman. 

BAYAN PAGE 
Olduğun gibi çıkmaya kalkı§ırsan ölürsün Sir John. 
Mutlaka kılık deği§tirmelisin. 

BAYAN FORD 
Peki, nasıl bir kılığa soksak acaba? 

50 

55 

(1) Avdan sonra silahta kalan saçmalar gUvenlik için, veya bacadaki is ve kurumu temiz
lemek için, bacaya bo§altllırml§. 
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BAYAN PAGE 

Hiç bilemiyorum vallahi! Kadın kılığı derdim ama, 
bizim giysilerin hiçbirine sığmaz. Ya da, §apka giysin, 

1 19 

kafasına ba§örtü geçirsin, yüzünü e§arpla örtsün 60 
ve öyle kaçsın. 

FALSTAFF 

Gözünüzü sevevim kızlar, bulun bir §ey. 
Ba§ım belaya girmesin de, ne olursa razıyım. 

BAYAN FORD 

Benim hizmetçinin yengesi, Brentfordlı o tombul 
kadın var ya, i§te onun yukarda bir elbisesi olacak. 

BAYAN PAGE 

Tamam i§te, o olur. Kadın da bunun kadar cüsseli. 
Kenarlı bir §apkasıyla e§arbı da var. Hadi, 
fırla yukanya Sir John. 

BAYAN FORD 

Hadi ko§, durma, tadı Sir John! Bayan Page'le 
ben de ba§ına örtrnek için bir bez filan bakalım. 

BAYAN PAGE 

Çabuk, çabuk! Biz hemen gelir üstünü ba§ını düzeltiriz. 
Bu arada sen elbiseyi üzerine geçir. 

(Faıstaf! çıkar.) 

BAYAN FORD 

İn§allah bu kıhkta kocama rast1ar. Kocamın, Brentfordh 
bu ya§h kadına hiç tahammülü yok çünkü. Tutturmu§, 

65 

70 

"Bu kadın cadı," diye; bizim eve girmesini yasakladı; 75 
"Bir daha gelirsen sopayı yersin," diye tehdit 
etmi§ti kadını. 

BAYAN PAGE 

İn§allah Tann, Sir John'u kocanın sopasına yönlendirir; 
sonra da §eytan o sopayı uygun biçimde yönlendirir. 
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Kocam geliyor mu yani! 

BAYAN PAGE 

Evet, cidden geliyor; ayrıca da sepetten söz edip duruyor, 
nerden öğrenmi§se. 

BAYAN FORD 

Bakalım, anlarız. Ben §irndi adamlarıma söylerim, sepeti 
gene ta§ısınlar ve geçen sefer olduğu gibi kapıda kocamla 

80 

kar§ıla§sınlar. 85 

BAYAN PAGE 

Aman, nerdeyse gelir. Hadi gidip §U §övalyeyi 
Brentford cadısı kılığına sokalım. 

BAYAN FORD 
Önce adamlarımı bulayım da sepetle ne yapacaklarını 
söyleyeyim. Hadi sen çık, ben de hemen bez alır gelirirn. 

BAYAN PAGE 

Kafası kopasıca, ahlaksız hergele! Ona ne yapsak azdır. 90 

(Bayan Ford çıkar.) 

İ§i yaptıktan sonra bir de kanıt bırakmalı, bir iz, 
Ki bilinsin, §en olsak da, namllSluyuz biz; 
Gülüp eğleniriz ama, ahlaksızlık etmeyiı. 
Ne demi§ler, 
"Yemin hepsini domuzun suskunu yer." 95 

(Çıkar. Bayan Ford, John ve Robert girer.) 

BAYAN FORD 

Hadi bakalım, sepeti yine omuzlayın. 
Efendiniz tam kapıda. "Sepeti yere koyun," 
derse, koyun. Çabuk, yürüyün! 

(Çıkar.) 
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JOHN 
Hadi, kaldır §unu. 

ROBERT 
Tanrım! Umarım içi yine §övalye dolu değildir. 

JOHN 
İn§allah değildir. Adam kur§un gibi mübarek! 

(Sepeti kaldımlar. ford, Page, Shallaw, Caius ve Evans girer.) 

FORD 
Pekala, ama eğer haklı çıkarsam Bay Page, 
aptallık sıfatımı geri alır mısınız? (1) (John'a) 

Hey, o sepeti yere koy bakalım alçak herif! 

(John ile Robert sepeti yere koyarlar.) 

ı z ı  

100 

Biri karımı çağırsın. Babayiğit sepette! 105 
Sizi gidi adi pezevenkler! Bana kar§ı çete, klik, 
hizip ve dolap ha! Şimdi her §ey ortaya çıkacak . . .  
Hey, karı, nerdesin? Buraya gel diyorum. 
Gel de yıkatmaya gönderdiğin çama§ırları bir gör bakalım. 

PAGE 
Vallahi bu kadarı fazla Bay Ford. 1 10 
Bence siz artık böyle ba§ıbo§ dola§amazsınız; 
sizi bağlamak lazım. 

EVANS 
Yani bu kaçıklıklık artık; telilik ki ne telilik! 

SHALLOW 
Gerçekten Bay Ford, bu ho§ değil doğrusu. 

FORD 
Bence de öyle. 1 15 

(1) Bu sahneden hemen önce Page, Ford'a "Aptallık etmeyin," demi§ olacak ki, Ford 
cevap veriyor. 
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(Bayan Ford girer.) 

Evet, i§te Bayan Ford; namuslu kadın, saygılı e§, 
iffetli varlık! Oysa kocasına bak; kıskanç budalanın biri! 
Üstelik de §üphelenmek için hiçbir gerekçesi yokken, 
eğil mi bayan? 

BAYAN FORD 

Tanrı §ahidim olsun ki yok. 

FORD 

Yaa, öyle mi; seni utanmaz yüzsüz! Pekala, sen devam et . . .  
Hey, dur bakalım ahbap! 

(Sepeti açarak ça1T!a§lrlan çıkartmaya başlar.) 

PAGE 

Bu kadarı hayret doğrusu! 

BAYAN FORD 

Ayıp ayıp! Bırak o çama§ırları. 

FORD 

Hadi, çık ortaya! 

EVANS 

Çok acayip! Karısının çama§ırlarını ortaya döker mi insan! 
Hadi artık, tamam. 

FORD Qohn ile Robert'a) 
Bo§altın §u sepeti bakalım. 

BAYAN FORD 

Ama niye, be adam, niye? 

FORD 

120 

12S 

Bay Page, dün bu sepetle evimden birini kaçırdılar, 130 
tamam mı! Ya gene içindeyse! Evde bir yerde olduğu 
muhakkak. Aldığım bilgi yanlı§ olamaz. 
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Kıskançlığım da çok doğaL. (John ile Robert'a) 
Çama§ırların hepsini bo§altın. 

BAYAN FORD 

123 

Orda olsa olsa pire gibi biri vardır; çıkarsa üstüne 135 

basıp öldürüver bari. 

(John ile Robert sepeti boşaltırlar.) 

PAGE 

Burada adam filan yok. 

SHALLOW 

Dinim hakkı için bu ho§ değil Bay Ford. Size yakı§mıyor. 

EVANS 

Bay Ford, bırakın bu kıskancı, i§kili, vesvesi de, 
dua etmeye bakın bence de. (1) 

FORD 

Hoppala! Benim aradığım burda yok. 

PAGE 

Tabii; orda da yok ba§ka yerde de; senin kafanın içinde o. 

FORD 

Gelin §u evi son bir defa daha arayalım. 
Aradığımı gene bulamazsam, ne derseniz deyin bana; 

140 

her sofrada eğlenceniz olmayı hak etmi§im demek o zaman. 145 

Dilerseniz adımı çıkarın, "Ceviz kabuğunda karısının 
a§ığını arayan Ford kadar kıskanç," diye. Ama son 
bir kere yardım edin, §u evi arayalım. 

(John ile Robert ça�ırlan sepeıe geri koyar ve sepeti götürürler.) 

BAYAN FORD 

Hey, Bayan Page! İhtiyar kadını da alıp a§ağı inin. 
Kocam odaya geliyor. 

( 1)  "Kıskanç, vesves": Evans'ın üslubu. 

150 
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FORD 
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İhtiyar kadın mı? Hangi ihtiyar kadın? 

BAYAN FORD 

Hangi kadın olacak; benim hizmetçinin 
Brentford'daki yengesi. 

FORD 

Ne! O cadı, o kokona, o düzenbaz kaknem mi? 
O kadın bu eve girmeyecek demedim mi ben! 155 
İ§ kotarmaya geliyor buraya değil mi? Tabii biz saf 
olduğumuz için falcılık adı altında neler çevirdiğini 
bilmiyoruz! Büyü, tılsım, yıldız falı, göz boyama; 
aklın ermediği ne varsa onda! 
Biz bir §ey fark etmiyoruz sanki! (Eline bir sopa alır.) 160 

Hadi gel a§ağı, seni cadaloz, seni acuze! 
Gelsene, ne duruyorsun! 

BAYAN FORD 

Hayır, hayır, yapma, benim canım kocacığım, 
ne olur yapma! Lütfen, aziz beyler, tutun onu; 
vurmasın ihtiyar kadıncağıza. 

BAYAN PAGE (içerden) 
Hadi Pratt Ana; gel, ver elini bana. 

FORD 

O Pratt'a §öyle pratik bir kötek atayım da görsün. 

(Önde, ihtiyar kadın kılığırıda Falstaff ve peşinde Bayan Page 
girerler. Ford, Falstaff'ı sopayla dooer.) 

Defol evimden, seni cadaloz, seni paçavra, seni sürtük, 
seni kokarca, seni gudubet! Çek git, defol! 

165 

Ben seni güzelce bir efsunlayayım, falına bakayım da gör! ı 70 

(Falstaff çıkar.) 
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BAYAN PAGE 
Ayıp ayıp! Zavallı kadıncağızı öldürecekdn nerdeyse. 

BAYAN FORD 
Ne dersen de, ille de dövecek. Aferin sana, çok iyi ettin! 

FORD 
İpte sallansın, cadaloz kan! 

EVANS 
Pence kadın gerçekten çadı. Koça sakallı kadınlardan 
huylanırım. E§arpın altında koça bir sakal çarptı gözüme. 175 

FORD 
Geliyor musunuz beyler? Lütfen beni izleyin. 
Kıskançlığımın sonucunu görün. 
Bir defa daha sizi yanıltırsam, 
benim aldığım kokuya bundan sonra hiç güvenmeyin. 

PAGE 
Pekala, son bir defa dediğin gibi olsun, seni kırmayalım. 180 

Gelin beyler. 

(Ford, Page, Shallow, Caius ve Evam çıkar.) 

BAYAN PAGE 
Amma dövdü herifij hiç de acımadı yani! 

BAYAN FORD 
Acımayı bilmem de, evvel Allah iyi acıttı bence. 

BAYAN PAGE 
O sopayı okutup ibret için kilisede mınrabın üstüne 
asacağımj yararlı hizmetinin kar§ılığı olarak. 185 

BAYAN FORD 
Ne dersin, kadınlık onurumuz gereği ona biraz daha 
eziyet etsek mi? Nasıl olsa vicdanımız da temiz. 
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BAYAN PAGE 
Bu kadar dayaktan sonra, artık zamparalık hevesi 
geçmi§tir herhalde. Eğer adam tüm varlığıyla 
§eytanın mülkiyetinde değilse, bir daha kolay kolay 190 
bize sata§maya yelteneceğini sanrnam. 

BAYAN FORD 
Ona yaptıklarımızı kocalarımıza anlatalım mı? 

BAYAN PAGE 
Evet, evet, anlatalım ki, kafalarında kuruntu kalmasın. 
Eğer bu zavallı ahlaksız §övalyenin çektiği cefayı yeterli 
bulmazlarsa, biz yine elimizden gelen hizmeti 195 
esirgemeyiz tabii. 

BAYAN FORD 
Mudaka adamı aleme kepaze ederler. 
Etmezlerse de, bence bu §aklabanlığın sonu gelmez. 

BAYAN PAGE 
Hadi o zaman, demiri tavındayken dövelim. 
Bu i§leri soğutmaya gelmez. 

(Çıkarlar.) 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Garter Ham. Haneı ile Bardolph.) 

BARDOLPH 
Efendim, Almanlar adarınızdan üçünü istiyor. 
Dük yarın sarayda olacakmı§; onunla bulu§acaklar. 

HANCI 
Hangi dük acaba bu böyle sessiz sedasız gelen? 

200 
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Sarayda ondan bahsedildiğini hiç duymamı§tım. 
Şu adamlarla ben bir konu§ayım. İngilizce biliyorlar mı? 5 

BARDOLPH 

Evet efendim. Ben adamları çağırayım. 

HANeı 

Atları veririm, ama bedelini de alırım. Adamları güzelce 
bir söğü§lerim. Bir haftadır hanımda kalıyorlar. 
Onlar yüzünden öteki mü§terileri geri çevirdim. 
Onun için, biraz sökülmeleri lazım. 10 

Yani adamlar söğü§lenecek. Hadi gidelim. 

(Çıkarlar.) 

D ö r d ü n c ü  S a h n e  

(Ford'un evi. Page, Ford, Bayan Page, Bayan Ford, Evans.) 

EVANS 

Ne yaman tetpirli kadınmı§. Böylesi az görülmü§. 

PAGE 

Peki bu iki mektubu da size aynı anda mı gönderdi? 

BAYAN PAGE 

Çeyrek saat arayla. 

FORD 

Affet beni karıcığım. 
Bundan böyle canın ne isterse yap. 
Bir daha, güne§ soğudu deseler inanırım da, 
Senin hoppalık edeceğine inanmam. 
İmana gelmi§ dinsiz gibiyim artık; 
Sarsılmaz oldu güvenim iffetine. 

5 
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PAGE 
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Tamam tamam, yeter bu kadarı. 
Ne kusurda a§ırıya kaç, ne de özürde. 
Şimdi planıımza bakalım. 
Eğlence olsun diye, e§lerimiz bir kere daha 
Bu geçkin §i§koyla bulu§ma ayarlasınlar, 
Biz de herifi avlayıp kepaze edelim. 

FORD 
En iyisi kanlarımızın dediği gibi yapmak. 

PAGE 
Haber gönderip, gece yansı parkta bulu§alım demek, öyle mi? 
Yok canım, asla gelmez. 

EVANS 
Matem o kadar nehidere atılmı§; ihtiyar kadın olarak 

10 

fena halde tayaklar yemi§, korkudan öderi padam1§tır; 20 
bir daha gelmez pence de. Bedeni epey esiyeder çekmi§; 
arsu filan kalmamı§tır içinde. 

PAGE 
Bana da öyle geliyor. 

BAYAN FORD 
Siz, geldiğinde ona ne yapacağınızı dü§ünün, 
Onu nasıl getireceğimizi de biz dü§ünelim. 

BAYAN PAGE 
Eski bir masala göre, bir zamanlar 
Heme diye bir avcı vann1§, 
Burada, Windsor onnanında bekçilik yapann1§. 
Derler ki, bu avcının geyik ba§lı hayaleti, 
K1§ boyu, tam gece yarısı olduğunda 
Bir me§enin çevresinde dolanır, 
Kocaman, çatal boynuzlanyla ağaçları paralar, 
Hayvanlan büyüler, süt ineğinin memesine 

25 

30 
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Süt yerine kan sürer ve zincir §akırdatarak 
İnsanlann tüylerini ürpertir, ödlerini patlatınnı§. 
Siz de bu cini duymu§sunuzdur ve bilirsiniz. 
Batıl inançlı eskiler 
Bu avcı Heme masalını çok anlatırlar. 

PAGE 

Tabii ya, benim bildiğim çok kimse, gece geç vakit 
Heme'in Me§esi'nin yakınından geçmeye korkar. 
Ama bunun ilgisi ne? 

BAYAN FORD 

Ne olacak, i§te planımız bu: 
Falstaffbizimle o me§e ağacının dibinde bulu§acak; 
Üstelik kafasında boynuzlanyla Heme kılığında. 

PAGE 

Hiç §üpheniz olmasın; kesin gelir. 
Gelmeye gelir de, bu kılıkta geldiğinde 
Ona ne yapacağımız önemli. Planınız ne? 

BAYAN PAGE 

Evet, bunu da dü§ündük; i§te plammız: 
Kızım Nan Page'le benim küçük oğlam 
Ve ya§ıtlanndan birkaçını, ye§il beyaz giydirip, 
Kafalannda mumlarla donatılm1§ taçlar 
Ve ellerinde takır takır kaynana zırıltılanyla 
Cin, peri, öcü filan kılığına sokacağız. 
Bayan Ford'la ben, Falstaff'la bulu§tuğumuz anda, 
Bunların hepsi, çığlık çığlığa §arkılarla, 
Ordaki bir hendekten fırlayıp 
Üstümüze ko§u§turacaklar. Onlan görünce, 
Biz ikimiz deh§ete kapılıp hemen kaçacağız. 
Çocuklar Falstaff'ın etrafında halka olacaklar. 
Hepsi birden hayasız §övalyeyi çimdikleyip, 
Ecinni §enliklerinin tam ortasında, 

1 29 

35 

45 

50 

55 

60 
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Bu münasebetsiz kılıkta, kutsal alanlarına 
Ne cüretle ayak bastığım soracaklar. 

BAYAN FORD 

Evet; doğruyu söyletinceye kadar da, 
Bu sözümona periler Falstaffı enikonu çimdiklemeye 65 
Ve mumlarla yakmaya devam edecekler. 

BAYAN PAGE 

Gerçek anla§ılınca biz de ortaya çıkacağız; 
İblisin boynuzlarını çıkarıp 
Dönü§te onu Windsor'a kadar kepaze edeceğiz. 

FORD 

Çocuklara, ne yapacaklarını çok iyi gösterip 
Uygularmak lazım, yoksa asla beceremezler. 

EVANS 

Pen onlara her §eyleri öğretirim. Ayrıca, umaçı olurum ve 
§öfalyeyi mumumla yakarım. 

FORD 

Harika! Ben gidip hepsine maske alayım. 

BAYAN PAGE 

Kızım Nan da Periler Kraliçesi olur, 
Beyaz kaftamyla gözler kama§tırır. 

PAGE 

O zaman ben gidip ipek alayım. 

(Kendi kendine) 

Bu arada Bay Narin de kızım Nan'ı kaçırıp 
Onunla Eton'da evlenir. 

(Bayan Page ve Bayan Ford'a) 

Tamam, hadi §imdi falstaffa haber yollayın. 

FORD 

Ben de gene Brook kılığında ona gider 

70 

7.'i 

80 
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Ne yapmayı dü§ündüğünü öğrenirim. 
Merak etmeyin, mutlaka gelecektir. 

BAYAN PAGE 

Hiç §üpheniz olmasın. 

(Page, Ford ve Evans'a) 

Hadi gidip malzeme ve gereçleri hazırlayalım. 

BAYAN PAGE 

Pekala, Bayan Ford sen hemen Sir John'a birini gönder, 
Anlayalım bakalım bu defa ne yapacak. 

(&:yan Ford çıkar.) 

Ben doktora gidiyorum. Benim gönlüm ondan yana. 
Ondan ba§ka kimseye vermem kızım Nan Page'i. 

131 

8S 

Şu Narin denen adam malk mülk sahibi gerçi, 90 
Ama §ap§alın biri; kocamın tercihi de ondan yana. 
Oysa doktor bayağı paralı; 
Üstelik sarayda nüfuzlu dostlan var. 
Evet evet, ondan ba§ka kimsenin olamaz kızım, 
İsterse, hepsi birbirinden liyakatli 95 
Yirmi bin talibi çıksın. 

(Çıkar.) 

B e § i n c i  S a h n e  

(Garter Ham. Haneı ile Safdi!.) 

HANeı 
Burda ne i§in var dangalak? Ne istiyorsun, et kafa? 
Hadi, aç ağzını, söyle, konu§; durma, çabuk ol, 
oyalanma ve kısa kes ! 
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SAFDİL 
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Şey efendim, ben Sir John Falstaff'la konu§maya gelmİ§tim; 
Bay Narin gönderdi. 5 

HANeı 
Buyur, İ§te odası, evi, §atosu, yüksek yatağı, alçak kereveti. (i) 
Savurgan Evlat masalından(Z) resimlerle boyandı her taraf. 
Hem de taptaze. Hadi, vur kapısını ve seslen. İçerden bir 
yamyam cevap verecek sana. Hadi vursana! 

SAFDİL 

Efendim, ihtiyar §İ§man bir kadın çıkml§tt odasına. 10 

Ben aslında onunla konu§acaktım. O kadın inene kadar 
beklesem daha iyi. 

HANeı 
Ne! Ne §İ§man kadını? Şövalyeyi soymasın sakın! 
Dur ben sesleneyim. Hey, yavrum §övalye! Yavrum 
Sir John! O asker ciğerinle ses ver bana. Orda mısın? 15 

Bak hancı dostun, Efesli yolda§tn konu§uyor. (3) 

FALSTAFF (içerden) 
Ne var hancı, ne oluyor? 

HANeı 

Burda Bohemyalı bir Tatar var, senin §İ§man kan a§ağı 
insin diye bekliyor. (4) Gönder §u kadını yavrum; 

(1) Yatak odalarında çoeunlulda biri yüksek, öteki a1çak iki yatak bulununnu§. Alçak 
olan kerevet kullanılmadığı zaman, yüksek olan yatağın a1nna sürüıünnÜ§. 

(2) "Savurgan Evlat": Kutsal kitaptan ünlü bir kıssa. "Savurgan Evlat," baba evinden ay
rılarak sefahate dalar, varını yoeunu saçıp savurur; sonunda pi§man olarak eve dö
ner ve bağı§lanır. Duvarlara, yatak çevresine, vs. bu hika.yeyi resmeden örtüler asmak 
Sdetmi§. 

(3) Kutsal kitabın bir bölümünde, "Efesli" iflah olmaz ayya§lardan söz ediliyot: Hancıda, da
ha önce de görüldü� gibi, tumturaklı, külhanca konU§ma, ukalalık etme egilimi var. 

(4) Hana bu tür yakqormalardan zevk alıyor. Doj!a1 olarak, Tatarların Bohemya ile ilgisi 
yok. 
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hadi gönder a§ağıya. Burası saygın bir müessese, 20 
tamam mı! Ayıp be! Ne dönüyor orda? Ayıp yahu! 

(Faıstaif girer.) 

FALSTAFF 
Tamam, tamam, biraz önce yanımda ihtiyar §i§ko 
bir kadın vardı, ama gitti. 

SAFDİL 
Brentfordlı büyücü kadın, değil mi efendim? 

FALSTAFF 
Evet, evet, oydu. Midye kabuğunun teki. (i) 
Ne i§in vardı onunla? 

SAFDİL 
Efendim Bay Narin onu yolda giderken görmü§ de, 
git sor bakalım, dedi; 
Nim diye biri ondan zincir çalmı§, zincir hala Nim'de miymi§? 

FALSTAFF 
Tamam, ben bunu sordum ihtiyar kadına. 

SAFDİL 
Öyle mi? Peki ne dedi efendim? 

FALSTAFF 
Dedi ki, Bay Narin'den zinciri çalan kimse, yürüten de oymu§. 

SAFDİL 
Kadının kendisiyle konu§amaz mıyım acaba? 
Ona ba§ka §eyler de söylemem gerekiyor da. 
Bay Narin'den yani. 

FALSTAFF 
Neymi§ onlar, bilelim bakalım. 

(1)  "Midye kabuğu": "Önemsiz biri," anlamında. 

25 

30 

35 
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HANel 

Hadi söyle, çabuk! 

SAFDİL 
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Söyleyernem efendim, Bay Narin'in kesin talimatı var, 
bunlan if§a edeceksin diye. (I) 

HANel 

Canını seviyorsan etmezsin. 

SAFDİL 
Aslında önemli değil efendim, Bayan Anne Page'le ilgili. 
Yani, Bayan Anne Page'i alıp almayacağı kısmetinde 
görünüyor mu diye soracakttm. 

FALSTAFF 
Tabii; tabü görünüyor kısmetinde. 

SAFDİL 
Ne görünüyor efendim? 

FALSTAFF 

40 

45 

Öyle görünüyor ki, Bayan Page'i ya alacak ya almayacak; kesin. 

SAFDİL 
Bunu ona bu §ekilde söyleyebilir miyim efendim? 

FALSTAFF 
Tabii ki bayım; her §ekilde söyleyebilirsin. 

SAFDİL 
Siz §övalye hazrederine te§ekkür ediyorum. 
Efendim çok sevinecek bu haberlere. 

(Çıkar.) 

HANel 

Alim adamsın Sir John, alim! Dediği gibi bilmi§ bir kadın 
var mıydı gerçekten yanında? 

(1) Safdil, "ıf§a"yı bilmedi� için yanll§ hatırlıyor ve ters anlamda kullanıyor. 

50 
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FALSTAFF 

Hem de ne bilmi§ bir kadındı haneı! Bana neler öğrettiğini 
bilsen §a§arsın. Üstelik, hiç üeret ödemeden hem akıl, 

135 

hem para kazandım. ss 

(Üstü başı çamur içinde, Bardolph girer.) 

BARDOLPH 

Ah, efendim, felaket; aldandık, dolandmıdık! 

HANCI 

Adarım nerde? İyi haber ver bana, salak herif! 

BARDOLPH 

Adar da dolandmeılarla birlikte kaçtı. Tam Eton'u 
geçmi§tik, adamlardan biri beni atın terkisinden itip 
çamurun içine attı. Sonra üçü de mahmuzu basıp kaçtılar; 60 
Alman iblisleri, Doktor Faustuslar gibi. (1) 

HANCI 

Onlar Dükle bulu§maya gitti sersem. Ne demek, "kaçtılar"! 
Almanlar namuslu oluı: 

(Evam girer.) 

EVANS 

Haneı nerde? 

HANCI 

Ne var bayım, ne oldu? 

EVANS 

6S 

Konuklarınıza dikkat! Bir arkada§lIn söyledi; üç tane dolandı) 
Alman varmı§; herkesi dolandırmı§lar; Readings, Maidenhead, 
eolnbrook, her yerde at ve para çalml§lar. 

(1) Shakespeare'in Çağ�ı Chri!ıophcr Marlowe'un Doktor Faustus o,ununda, Alman kö
kenli Dr. Fawtw, bilgi ile gilç karıılığında ruhunu �tana sBtar. 

(2) "Dolancı": Evans'ın yakl§tırma5l. 
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Siz, kafalı insanlarsınızj uyanıksınız, bilgiçsinizj 
gözünüzü açınız. Ho§ça kahnız. 

(Çıkar. Caius girer.) 

CAIUS 
Jartiyer'in hancı nerde? 

HANCI 
Burda sayın doktor, büyük bir açmaz ve çapra§ık 
bir sorunla kar§ı kar§ıya. 

CAIUS 
Bunu ben anlamıyor. Ama söylüyorlar bana ki, siz bir 

70 

Jermen dükü için büyük hazırlık yapıyor. Varlahi, 75 
saray bilmiyorj dük filan geliyor. Ben size iyilik için söylüyor. 
İyi günler. 

(Çıkar.) 

HANCI (Bardolph'a) 
Hadi alçak, durma, bağır çağır, yürü! (Falstaff'a) 
Yardım et bana Sir John, mahvoldum! (Bardolph'a) 
Hadi fırla, ko§, bas yaygarayıj durmasana sersem herif! 80 

Mahvoldum! 

(Hancı ile Bardalph ay" ay" çıkarlar.) 

FALSTAFF 

Bana ne! İsterse bütün dünyayı dolandırsınlar. 
Ben hem dolandmlmı§ hem de dayak yemi§im. 
Hangi kıhklara girdiğim, nasıl çama§ır diye yıkanıp 
sopaya çekildiğim sarayın kulağına gitse, 85 
beni sıktp damla damla yağımı çıkanr, o yağla da 
su geçirmesin diye bahkçı çizmelerini yağlarlardı. 
Sivri laflarla öyle gırgıra alırlardı ki beni, kırbaçlanmı§tan 
beter olur, armut kurusu gibi pörsür kahrdım. 
Zaten iskambilde bir kere hile yaptım, bir daha 90 
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iflah olmadım. Yani soluğum yerse nedamet getirirdim. 

(Elinde bir mektupla Bayan Quickly girer.) 

Ne o, nerden böyle? 

BAYAN QUICKLY 

Aslında, iki ayrı ki§iden. 

FALSTAFF 

Birini §eytan götürsün, ötekini de aftosu; ikisi de 
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yerini bulmu§ olur böylece. Ba§ıma ne geldiyse 9S 
onlar yüzünden geldi. İnsan dediğin ne ki, 
kof bir yaratık; bu kadarına kimse dayanamaz. 

BAYAN QUICKLY 

Onlar hiç acı çekmedi mi yani? Hem de nasıl çektiler! 
Özellikle biri. Bayan Ford öyle bir dayak yedi ki, 
her yeri kapkara karardı ve mosmor morardı; 100 

yani arasan beyaz yer bulamazsın teninde. 

FALSTAFF 

Bana karadan mordan söz edene bak! Gök ku§ağında 
kaç renk varsa hepsine boyandım ben yediğim dayaktan. 
Bir de, nerdeyse Brentford cadısı diye yakalanacaktık. 
Neyse ki, her zamanki üstün zekam sayesinde ihtiyar lOS 
bir kadın kılığına girip sıyrıldım İ§in içinden. Yoksa o 
a§ağılık zaptiye beni cadı diye yakalayıp tomruğaO) 
vuracaktı nerdeyse; o bildiğin adi tomruğa yani. 

BAYAN QUICKLY 

Sir John, gel bu İ§i senin odanda konu§alım, ha? 
Bak göreceksin her §ey yoluna girecek, 1 10 

hem de tam istediğin gibi. İ§te, bu mektupta da yazıyor. 
Yah zavallıcıklar, ne zormu§ meğer sİZi bir araya getirmek! 

(1) "Tomruk": Bir tür cezalandırma tahtası. Suçluiann ayaklan ve bazen elleri de bir tahta 
çerçeveye geçirilir ve bu halde tC!§hir edilirlermi§. 
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Herhalde biriniz Tann'ya hizmette kusur ediyor ki, 
balıtınlZ açılmıyor bir türlü. 

FALSTAFF 
Hadi gel o zaman, odama çıkalım. L L S  

(Çıkarlar.) 

A l t ı n c ı  S a h n e  

(Bir başka oda. Elinde bir mektupla Fenoon ve Haneı.) 

HANCI 
Bay Fenton, hiçbir §ey söylemeyin. Çok canım sıkılıyor. 
Her §eyden vazgeçiyorum. 

FENTON 
Yine de dinleyin beni. Bana yardım ederseniz, 
Şerefim üzerine söz veriyorum, 
KaybınlZı fazlasıyla kar§ılayacağım; 
Yüz pound değerinde altın var size. 

HANeı 
Pekala, sizi dinliyorum Sayın Fenton; 
Dilernesi sizden, yapması benden. 

FENTON 
Güzel Anne Page'i ne derin bir a§kla sevdiğimi 

5 

Zaman zaman size de aktardım. 10 
O da benim duygulanma kar§ılık verdi. 
Öyle ki, benim için o seçti kendini denebilir. 
Elimdeki mektup ondan, okusanız §a§arsınız. 
Satırlardaki sevinç, §u söylediğimle o kadar iç içe ki, 
Birini ötekinden ayırmak mümkün değil, 1 5  



İV. Perde. VI. Sahne 139 

İkisini birlikte görmek gerekiyor. 
Şi§ko Fa1staff için harika bir sahne hazırlandı. 
Oynayacaklan oyunu anlatayım size. 
Dinleyin aziz dostum hancı: 
Bu gece, Heme'in Me§esi'nin orda, 20 
Gece yansı on ikiyle bir arasında, 
Benim tadı Nan'ım, bu mektupta söylediği gibi, 
Periler Kraliçesi rolüne çıkacak ve bu kılıkta, 
Sir John'a oynanan oyun epey ilerledikten sonra, 
Babasının buyruğu gereği Narin'le kaçacak. ıs 
Hemen sonra da onunla Eton'da evlenecek. 
İster istemez razı olmu§ buna. 
Bu arada, bu e§le§meye hep kar§ı olan 
Ve kızı için Doktor Caius'u yeğleyen annesi de, 
Öteki maskaralıklarm karga§ası sırasında, 30 
Kızını doktorun kaçırmasını 
Ve derhal kilisede nikah yapılmasını ayarlamı§. 
Kızcağız annesine de itaat eder görünüp, 
Doktoda evlenmeye söz vermİ§. Sonuç olarak, 
Babasının planına göre, Nan beyazlar giyecek; 35 
Narin onu bu kılıkta tanıyacak 
Ve ilk fırsatta elinden tuttuğu gibi kaçıracak. 
Annesinin niyetiyse, 
Doktor kızı daha iyi tanısın diye 
- Çünkü herkes maskeli ve kılık deği§tirmi§ olacak - 40 
Ona bol, ye§il renkli, zarif bir elbise giydirmek 
Ve ba§ına, rüzgarda dalgalanan kurdeleler takmak. 
Ona göre de, doktor, uygun bir anda 
Kızın elini çimdikleyecek, kız da bu i§aret üzerine 
Doktorla birlikte oradan kaçacak. 4S 

HANeı 

Peki kız hangisini aldatacak? 
Babayı mı, anneyi mi? 
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İkisini de aziz hancı; çünkü o benimle gelecek. 
İ§te konu da bu ya: Sizden ricam, rahibe söyleyin 
Gece on ikiyle bir arasında bizi beklesin. 
Nikah i§lemini hemen yaparak 
Kalplerimizi törenle birle§tirmek istiyoruz. 

HANeı 

Pekala, sen sana dü§eni yap, ben de rahibi bulayım. 
Sen kızı getir, merak etme rahipsiz kalmayacaksın. 

FENTON 

Bu iyiliğinin kar§ılığını hemen göreceksin; 
Ayrıca, ömür boyu §ükran borçlu olacağım sana. 

(Ayn ayn çıkarlar.) 

50 

55 
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B i r i n c i  S a h n e  

(Garter Ham'nda bir oda. Falstaff ve Bayan Quick/y.) 

FALSTAFF 

Tamam, kes artık; hadi güle güle; randevuya geleceğim. 
Bu üç oluyor. İn§allah tek sayılar uğurludur. Hadi durma, 
git artık! Allahın hakkı üçtür demi§ler. Doğumda, kısmette, 
ölümde de tek sayılı günler hayırlıymı§. Yürü! 

BAYAN QUICKLY 

Sana bir zincir bulmak benden; ayrıca bir çift boynuz 5 
bulmak için de elimden geleni yapacağım. 

FALSTAFF 

Hadi yürüsene! Vakit geçirme. Kaldır kafanı da dü§ yola. 

(Bayan Quickly çıkar. Brook kılığında Ford girer.) 

00, merhaba Bay Brook! Bay Brook, her §ey ya 
bu gece ortaya çıkacak, ya da hiç çıkmayacak. 
Gece yarısı parkta olun, Heme'in Me§esi'nin orda; 
inanılmaz §eyler göreceksiniz. 

FORD 

Bana dediğiniz gibi, dün Bayan Ford'la olan randevunuza 
gittiniz mi Sir John? 

FALSTAFF 

Evet Bay Brook, randevuma, gördüğünüz gibi, zavallı 

10 
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bir ihtiyar adam olarak gittim ve oradan Bay Brook, 15 
zavallı bir ihtiyar kadın olarak döndüm. Kadının kocası 
olacak Ford denen o a§ağılık herif, kıskançlıktan iyice 
dağıtmı§, keçileri kaçırml§ vaziyetteydi. Ne yaptt biliyor 
musunuz; beni feci dövdü; tabii kadın kimliğirole. Çünkü, 
erkek kimliğimle, elinde dokumacı gergisi gibi mızrağıyla 20 

Golyatll) gelse üstüme yine vız gelir. Hayat ne ki zaten, bir 
mekik! Acelem var. Benimle gelin; size her §eyi anlatacağım 
Bay Brook. Kaz tüyü yolduğum, okuldan kaçtığım ve topaç 
çevirdiğiro günlerden beri dayak yemenin ne olduğunu 
unutmu§um. Pe§imden gelin. Bu Ford denen herifle ilgili 25 
acayip §eyler söyleyeceğim size. Ayrıca, bu gece karısını 
sizin için ayarttp adamdan öcümü de alacağım. Gelin. 
İlginç §eyler olacak Bay Brook! Gidelim. 

(Çıkarlar.) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Windsor Parkı. Page, Shallow ve Narin.) 

PAGE 
Gelin, gelin, bizim perilerin ı§ıkları görününceye kadar 
Şato'nun hendeğinde saklanalım. Unutma, 
oğlum Narin, kızım . . .  

NARİN 
Evet, aklımda. Onunla konu§tuk ve birbirimizi tanıyalım 
diye bir porala(2) kararla§tırdık. Ben beyazlar içinde 5 

(1) "Goiyat": Tevrat'a göre, eski Filistin'de İbranilerin ba§ına bela olan, sonunda Davut 
Peygamber tarafından öldürülen dev. 

(2) "Porala": Narin, "parola" demek istiyor. 
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onu görüyorum ve "Sus!" diye sesleniyorum; o da bana 
"Pus !" diye bağırıyor; böylece birbirimizi tanıyoruz. 

SHALLOW 

Tamam, iyi ediyorsunuz. Ama "sus"a "pus"a ne gerek var? 
Beyaz elbise onu tanıtmaya yeterdio . .  Saat onu vurdu. 

PAGE 
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Gece karanlık. I§iklarla cinler iyi yakı§acak bu geceye. 10 
İn§allah her §ey yolunda gider. Kötünün kötüsü insan değil, 
§eytandır; o da boynuzlanndan belli olur. Hadi gidelim; 
pe§imden gelin. 

(Çıkarlar.) 

Üç ü n c ü  S a h n e  

(Parka giden bir başka yol. Bayan Page, Bayan ford, Doktor Caius.) 

BAYAN PAGE 
Sayın doktor, kızım ye§il giydi. İlk fırsatta elinden 
tutup kiliseye götürün ve çabuk olun. Hadi siz Park'a 
önden gidin; biz ikirniz arkadan geliyoruz. 

CAIUS 
Ben piliyor ne yapacak. Elfeda. 

BAYAN PAGE 
Güle güle bayırn . . .  Kocam, doktorun kızımla 
evlenmesine o kadar kızacak ki, Falstaffın maskara 
olmasını hiç gözü görmeyecek. Ama ne yapalım; 
küçük bir atı§ma büyük bir hüsrandan iyidir. 

BAYAN FORD 
Şu anda Nan'le yolda§ı periler ve o Galli 
§eytan Hugh nerdeler? 

5 

10 
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BAYAN PAGE 
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Hepsi, Heme'in Me§esi'ne yakın bir hendekte 
saklandılar ve ı§ıklan da söndürdüler. Falstaff'la biz 
bulu§tuğumuz anda, ı§ıklan açıp dl§an fırlayacaklar. 

BAYAN FORD 
Aklı ba§ından gider herhalde! 

BAYAN PAGE 
Aklı gitmese de maskara olacağı kesin. 
Aklı giderse daha da maskara olur tabü. 

BAYAN FORD 
Ne mal olduğu anla§ılacak sonunda. 

BAYAN PAGE 
Bunun gibi uçkuru dü§ük ırz dü§manlannın 
Ne mal olduğunu göstermek hayır i§i sayılır. 

BAYAN FORD 
Vakit yakla§ıyor. Hadi doğru me§eye, me§eye. 

(Çıkarlar.) 

D ö r d ü n c ü  S a h n e  

(Park. Kılık değişti� olarak Eoons ile, ellerinde çıngıraklar ve 
kaynana zmitılan ile peri kılığında William Page ve çocuklar girer.) 

EVANS 
Hadi bakalım periler, uykun adım! Herkes rolünü pilsin. 
Çanlanın biraz. Hendeğe giriyoruz. Ben parolalan verince 
dediğimi yapıyorsunuz. Hadi, hadi, pir ki, pir ki! (I) 

(Çıkarlar.) 

(1) "Pir ki": "Bir (i)ki." 

t S  

20 
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(Parkta ha§ka bir yer. Kafasında geyik boyrıuzlan ve elinde zincirle 
Falstaff.) 

FALSTAFF 

Windsor çanı on ikiyi vurdu. Vakit geliyor. Ey sıcak 
kanlı tannlar, yardıma gelin! Hatırla Jüpiter, sevdiğin 
Europa için nasıl Boğa olmu§tun!(I) A§k uğruna nasıl 
boynuz takml§tın! Ne yamansm, ey a§k; kah hayvanı 
insana döndürürsün, kah insanı hayvana W) Hani bir de S 

Leda'nm a§kından kuğu olmu§tun Jüpiter!(l) Ey yücelerden 
yüce a§k! Şu tanrıya bak, o haliyle ne kadar da benzemi§ti 
bir kaza! Günah üstüne günah! Birincisi hayvan biçiminde 
i§lendi, ki bu, ey Jüpiter, hayvanca bir günah. İkincisiyse 
ku§ görünümünde, ki bu da, adı üstünde, ku§ça bir günah; 10 
ha, ne dersin Jüpiter? Tanrıların kasıkları hep böyle ate§ 
gibi yanarken, biz zavallı ölümlüler ne yapsın! Al i§te ben, 
klZl§ml§ bir Windsor geyiği; üstelik galiba bu ormandaki 
geyiklerin en §i§kosu. Bana §öyle serin bir çiftle§me 
mevsimi bah§et ki, ey Jüpiter, sıcaktan çi§ime gitmesin 15 

bütün yağım. (4) O gelen de kim? 
Geyik e§im mi yoksa? 

(&yan Ford ve arkasından Bayan Page girer.) 

(1) "Europa": Klasik Roma mitolojisinde, Fenike Kralı Agenor'un kızı. Ba§ Tanrı Jüpiter, 
beyaz bir boğa olarak Europa'ya görünür, onu sırtına alır ve yüzerek Girit'e kaçırır. 

(2) "Aptalı akıllıya, akıllıyı aptala dönd ürürsün." 

(3) "Leda": Roma mitolojisinde, Aetolia kralırun kızı. Jüpiter, bir kUğuya dönü§erek 
Leda'yı iğfal eder. 

(4) Çjftl�me mevsiminin sonunda zayıf dii§en geyiklerin sıcakla birlikte "yağlannın çi§le
rine gittiği" söylenirmi§. 
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Sir John! Orda mısın geyiğim benim, erkek geyiğim? 

FALSTAFF 
Ah, güdük kuyruklu geyiğim! Hadi §imdi patates 
yağsın gökten; Greensleeves nağmeleriyle gürlesin 
gökler, dolu yerine karaınela, kar yerine §ekerleıne 
yağsın tepemize, (i) fırtınalar g�lsin kızl§ursın beni ki 
§uracığa sığınıvereyim. 

(Bayan Ford'u kucaklar.) 

BAYAN FORD 
Bayan Page de geldi benimle sevgilim. 

FALSTAFF 

20 

O zaman farz edin kaçak avlanını§ bir geyik var kaf§ınızda; ı5 
ona göre payla§ın. Her biriniz bir but alın. Böğürlerim 
bana kalsın; omuzlarımı orman bekçisine, 
boynuzlarımı da kocalarınıza bırakıyorum. 
Nasıl, iyi ormancı olmu§ muyum? Avcı Herne gibi 
konu§abiliyor muyum? Şu Cupid de vicdanlı 30 
çocukmu§ yani: sonunda hakkını veriyor insana. 
Cin dediğin benim gibi olur; ho§ geldiniz! 

(İçerden zmltı tle çıngırak sesleri gelir.) 

BAYAN PAGE 
Aman, bu sesler de ne? 

BAYAN FORD 
Tanrı günahlarımızı bağı§lasın! 

FALSTAFF 
Bu da ne yahu? 35 

(1) Patates ve (§ifalı bir ot kökünden yapılan) karamelamn cinsel isteei uyancı olduğuna 
inanılıyormu§; §ekerleme ise ağız kokusunu gidermeye yanyormu§. 
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BAYAN FORD ve BAYAN PAGE 
Kaçın kaçın! 

(Kaçarlar.) 

FALSTAFF 
Galiba §eytan lanetlenmemi istemiyor; bedenimdeki 
yağdan cehennem tutu§ur filan diye korkuyor herhalde. 
Yoksa i§imi böyle bozmazdı. 

(Kılık deği§tinni§ olarak, ellerinde yanar mumlarla Evam, William 
Page ve çocuklar; Periler Kraliçesi kılığında Bayan Quickly, (/) öcü 
kılığında Pi§tcw ve peri kılığında Anne Page girer.) 

BAYAN QUICKLY (Periler Kraliçesi) 
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Ey periler! Kara, gri, ye§il ve beyaz, siz, 40 
Mehtap §enlikçileri, gece hayaletleri, hepiniz; 
Kaderi deği§mez öksüz varlıklar, 
Dinleyin §imdi, herkese görev var. 
Tellal Öcü, anlat perilere i§lerini. 

PiŞTAV (Öcü) 
Ey cinler, özsüz varlıklar, herkes dinlesin görevini. 4S 

Ocak Çekirgesi, Windsor bacalarma hopla çık sen; 
Örtülmemi§ ate§, temizlenmemi§ ocak görürsen, 
Çay üzümü gibi mosmor çimdir hizmetçiyi. 
Pml pırıl kraliçemiz hiç sevmez pasaklı ki§iyi. 

FALSTAFF (kendi kendine) 
Bunlar peri! Onlarla konu§maya kalkan ölür! so 
Gözümü kapatıp yatayım; perilere bakan belasını bulur! 

(Yere uzarur ve yikünü kapatır.) 

EVANS 
Boncuk nerde? Git genç kızlan yokla, 

(1) Fenton ile Anne tarafından hazırlanan "kar§\ plan" gereet. Periler Kraliçesi roııınıı 
Anne yerine Bayan Quickly ııstleniyor. 
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Hangisi uyumadan önce üç dua okumu§sa, 
Hayalini aç, ho§ rüyalar görsün; 
Dertsiz çocuk gibi derin uyusun. 55 
Ama görürsen günahını dü§ünmeden uykuya dalanı, 
Çimdir kolunu, bacağını, sırtını, omzunu, her yanını. 

BAYAN QUICKLY (Periler Kraliçesi) 
Hadi durmayın cinler, i§inize bakın, 
Windsor Şatosu'nun içini dı§ını dola§ın. 
Kutsanml§ her odaya kısrnet serpin ruhlar. 60 

Serpin ki bu §ato, kıyamet gününe kadar, 
Devlete nasıl yara§ıyorsa hep öyle kalsın; 
Sahibi ona, o sahibine layık olsun. 
Kokular sürün her §övalyenin koltuğuna, (I) 
En değerli çiçeklerden, odardan çıkarılma. 65 

Her koltuk, arma, sorguç sonsuza dek kutsansın; 
Sadık §ôvalyelerin sancakları da unutulmasın. 
Bu gece halka olun yine, dizbağının halkası gibi, 
Ve §arlalar söyleyin ey çayır perileri. 
Sizin halkanız yemy�il olsun ama; 70 
Sizinkinden ye§ili bulunmasın kırlarda. 
Hani sait qui mal 'J pense yazın ni§anın üzerine, (2) 
Zümrüt demederle; mor, mavi, beyaz çiçeklerle; 
Tıpkı her heybedi §Övalyenin dizaltındaki, 
inciler, safirlerle bezeli muhte§em bağ gibi. 75 

Biliyorsunuz, peruer yazılarını çiçeklerle yazar. 
Hadi §imdi, dağılın! Ancak, saat bire kadar, 
Her zamanki dansunlZı unutmayalun yine, 
Avcı Heme'in M�esi'nin çevresinde. 

(1) SL George kilisesinin özel bir bölümünde, Garter N�anı'na sahip her §ÖValye için bir 
koltuk aynlımıı§. Her §ÖValyenin arması, tolgası, sorgucu, bu koltuldarm hemen üst 
hizasında muhafaza edilir, sancağı ise bunlarm yukarısında, duvara asılı bir direkte 
dururm1l§. 

(2) Ml(ötülük dü§ünen kötülük bulur": Garter §ÖYalyelerinin bu §ian, lacivert !turdele üze
rine, ç�u zaman altın sırmayla �len�. 
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EVANS 
El ele tutu§un lütfen, hepiniz sıraya girin. 
Yirmi ate§ böceği de fenerlerimiz olsun, 
Ağacın etrafında dönerken yolumuzu aydınlatsın. 
Hey, durun! Dünyalı bir insan kokusu aldım! 

FALSTAFF (kendi kendine) 
Tanrı beni bu Gal1i periden korusun! 
Adam beni peynire çevirebilir yani. 

PiŞTOV (Öcü olarak, Fa/staf!' a) 
İğrenç sürüngen! Sen daha doğumda lanetlenmi§sin. 

BAYAN QUICKLY (Peri/er Kraliçesi olarak, Evans'a) 
Ate§i adamın parmak ucuna değdirip bir dene; 
Alev kendiliğinden söner, eğer ahlaklı biriyse 
Ve ona acı vermez. Ama baktın irkildi, 
Demek ki o zaman soysuz birinin teni. 

PiŞTOV (Öcü) 
Pekala, deniyoruz; gel. 

EVANS 
Şu odun ate§ alacak mı bakalım. 

(Evans, Falstaf!'ın pannağını mumla yakar.) 

FALSTAFF 
Ah, ah, ah! 

BAYAN QUICKLY (Peri/er Kraliçesi) 
Soysuz, soysuz, §ehvetle kirlenmi§! Ey periler, 

149 

80 

85 

90 

Halka olun çevresinde, §arkınızla kınayın onu, 95 

Yürüyün, adım atın, tempo tutup çimdirin onu. 

(Peri/er Falstaff'ın etrafında dans ederek onu çimdiklerler.) 

PERİLER (Şarkı söyler/er.) 
Yuh olsun günahkar arzulara! 
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Yuh olsun gözü dönmü§ azgınlara! 
Şehvet ate§i kanda olu§ur, 
Karanlık arzuyla tutu§ur. 
Yürekte beslenir, dü§ünceyle körüklenirj 
Durulmaz hiç alevleri, hep yükselir. 
Hadi periler, hep birlikte çimdirinj 
Bedeli neymi§ görsün muzırhğın. 
Çimdirin, yakın onu, yerinde döndürerek, 
Mumlar bitene, ayla yıldızlar gidene dek. 

(Periler �arkı söylerken, bir kapıdan Caius girer ve yeşil giysili bir 
periyi kaçırarak çıkar. Bir b�ka kapıdan Narin girer ve beyaz giysili 
bir periyi kaçırarak Çıkar. Fenton girer ve Anne Page'i kaçırarak 
çıkar. Şarkıdan sonra, içerden av borulamun sesi gelir. Periler tel�la 
kaÇI�Ir. Fa1staff doğrulur ve kaçınaya �lar. Page, Bayan Page, Ford 
ve Bayan Ford girer.) 

PAGE 
Hey, dur, kaçma. Seni gözlüyorduk, yakalandın. 
Senin yerini de avcı Herne alsın artık. 

BAYAN PAGE 
Hadi hadi, oyunu burda bitirelim artık. 

100 

105 

Pekala aziz Sir John, Windsorlı kadınlar ho§unuza gitti mil 1 10 

(Falstaff'ın boynuzlamu gösterir.) 

Bunlara ne dersin kocacığım? 
Bu güzelim boyunduruklar 
Şehirden çok, ormana yakı§maz mı? 

FORD 

Hadi bakalım, boynuzlu kimmi§, ha? Bay Brook, 
Falstaff §ap§ahn biri, üstelik de boynuzlu §ap§alın biri. 1 15 

İ§te boynuzIan, Bay Brook. (Boynuzlan Falstaff'ın kafasından 
çıkanr.) Ayrıca da, Bay Brook, bu adam Ford'a ait olan 
hiçbir §eye de sahip olamadıj tabii, kirli çama§Ir sepeti, 
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sopası ve yirmi pound parası dı§ında. Bu paranın da 
Bay Brook'a ödenmesi gerekiyor. Çünkü bu yüzden 120 

atlarına el kondu Bay Brook. 

BAYAN FORD 
Sir John, sizinle bulu§mak kısmet olmadı. 
Artık fi§ığıın olamayacağınız anla§ıldı, ama benim için 
her zaman aziz bir geyik olarak kalacaksmız. 

FALSTAFF 
Herkesin beni e§ek yerine koyduğu anla§ılıyor. 

FORD (Boynuzlan kaldınp gösterir.) 
Aynı zamanda da öküz yerin� tabii; kanıtlan hala burda. 

FALSTAFF 
Bunlar da peri filan değil tabii. Aslında anlaml§tım. 
Kendi kendime dedim, bunlar peri olamaz, diye. 
Ama suçluluk duygusu ve §a§kınlıktan aklım ba§ımda değildi. 

125 

O yüzden, her türlü akla mantığa aykın olduğu halde, 130 

nedense onların peri olduğuna aptalca inandım. 
Aklını kötüye kullandığında insanın nasıl rezil kepaze 
olduğunu görün i§te. 

EVANS 
Sir John Falstaff, Tann'ya hismette kusur etmez, 
arsulannıza kem vurursanıı, periler de sizi çimtiklemez. 135 

FORD 
Güzel söyledin Peri Hugh. 

EVANS (Ford'a) 
Ama lütfen kıskançlığa da kem vurunuz. 

FORD 
Söz veriyorum, sen düzgün bir dille ona kur yapıncaya 
kadar asla kanma güvenmezlik etmeyeceğim. 
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FALSTAFF 
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Bilmiyorum, beynimi güne§e serip kuruttum mu yoksa. 140 
Böyle bir hafiflik yaptırdığına göre bana, herhalde içi 
tamamen bo§almı§ olmalı. Yanlı§lıkla bir Gal keçisine mi 
sürtündüm acaba?(I) En iyisi bundan sonra keçeden 
bir soytarı külahı takmak. Yakında, ate§te pi§mi§ 
peynir yiyip tıkanırsam hiç §a§mam. (2) ı i; 

EVANS 
Yağın üstüne beynir iyi kitmez. Köbeğin hep yağ zaten. 

FALSTAFF 
Bunlar da ne, "beynir," "köbek," filan? Ba§ını gözünü 
yarınadan dili kullanamayan birinden bile azar i§itecek 
kadar dü§tük mü? Hiçbir §eyin keyfi kalmadı artık bu 
memlekette. 150 

BAYAN PAGE 
Yahu Sir John, diyelim ki biz namus denen §eyi 
kafasından tutup yüreğimizden çıkardık; kendimizi de 
cehenneme adamaya karar verdik. Yani §eytan orada 
bizi eğlendirmek için bula bula seni mi bulup getirecekti 
kar§lffiıza, ha? 155 

FORD 
Senin gibi bir sütlaçı yani! Un çuvalını! 

BAYAN PAGE 
Şi§koyu. 

PAGE 
Geçkin, soğuk, buru§uk; safi mide ve bağırsaktan ibaret birini. 

(l) O çağda Gal bölgesinde çok keçi varml§ ve zaman zaman §eytanın keçi kılığında do
Ia§tığı söylenirmi§. 

(2) Peyniri ate§te ısıtıp yemek Galli Sdetiymi§. Fa1staff, "Ben de Galhler gibi 'safla§tım' 
herhalde," diyor. 
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FORD 
Şeytan kadar düzenbaz birini. 

PAGE 
Eyüp kadar yoksul birini. 

FORD 
Ve Eyüp'ün karısı kadar kötü ruhlu birini. (i) 

EVANS 
Kentini samparalığa, meyhanelere, §araplara, biralara, 
likörlere, içkilere, küfürlere ve yan bakmalara, 
hırkürlere vermi§ birini! 

FALSfAFF 

153 

160 

Pekala, eğlenin bakalım. Gün sizin. Alçala alçala 165 
dibe vurduk nasıl olsa. Keçe giysili Galli'den beter olduk. 
Zır cahilden iki kat derine battık. Ne yaparsanız yapın 
bana artık. 

FORD 
Pekala bayım, seni Windsor'a götürüyoruz. Orada 
Bay Brook diye biri var; pezevenkHk vaadiyle ondan 170 
para sızdırmı§sın. Şu ana kadar çektiklerin yanında, 
bu parayı da geri ödersen, sanırım iyi bir eziyet olur sana. 

PAGE 
Yine de üzülme be §övalye! Bu ak§am bizim evde 
hep beraber §öyle sıcak sıcak bir §araplı süt içeriz. (2) 
Şu anda karım sana nasıl gülüyorsa, sen de ona öyle 175 
gülersin o zaman. Ona, Bay Narin'in kızım Anne Page'le 
evlendiğini söyle yeter. 

(1) Kutsal Kitap'ta §eytan, Tann'dan, Hz. Eyüp'ü yoksuıı�nrarak inancını sınarnasını is· 
ter. Eyüp'ün kötü ruhlu kansı da kocasına, "Tann'ya lanet ederek ölümü yeğlemesini," 
telkin eder. 

(2) Bkz.: Not. 32. 
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BAYAN PAGE (kendi kendine) 
Sen öyle san. Eğer Anne Page benim kızımsa, §u anda 
Doktor Caius'un kansı. 

(Narin girer.) 

NARİN 
Ah, Page babacığım, sonna ba§ıma geleni, ah! 

PAGE 
Ne oldu oğlum? Oğlum ne oldu? Hallettin mi i§i? 

NARİN 
Halletmek mi? Gloucestershire'da herkese anlatacağım bunu. 
Darağacında sallansam daha iyiydi yahu! 

PAGE 
Neyi anlatacaksm evlat? 

NARİN 

180 

Yani tam §urda Eton'a gelmi§iz, Bayan Anne Page'le 185 
evlenmeye hazırlanıyoruz, kız, mankafa oğlanın biri 
çıkmaz mı! Kilisede olmasaydık iyi bir sopa çekecektiın 
oğlana, ya da o bana çekecekti. Oğlanı Anne Page 
sanmadıysam canım çıksm! Postacmm oğluyn1U§ meğer. 

PAGE 
Vay canına, yanli§ ki§iyi seçtin! 

NARİN 
Bunu biz de biliyoruz. Kız diye ağlanı götürdüğümüze 
göre, öyle oldu herhalde. Yani, onunla evlenseydim de, 
istediği kadar kadm kılığında olsun, onu §ey yapmazdım; 
kabul etmezdim. 

PAGE 
Aptallık etmi§sin. Ben sana demedim mi, 
kızımı giysisinden tanıyacaksm diye? 

190 

195 
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NARİN 
Dedin; ben de beyazlı kadına gittim; "Sus!" diye seslendim; 
o da "Pus!" diye bağırdı; yani Anne'le kararla§tırdığımız gibi. 
Ama sonunda Anne çıkmadı, postacının oğlu çıktı. 

(Çıkar.) 

BAYAN PAGE 

155 

George, tadım, lütfen kızma. Ben sizin planınızı biliyordum; 200 
onun için kızıma ye§il giydirdim. Şu anda doktorla birlikte 
kilisedeler ve evlenmek üzereler. 

(Caius girer.) 

CAIUS 
Bayan Page nerde? Varlahi ben aldatıldı. Ben evlendi 
un garçon, bir oğlan. Anne Page değiL. VarIahi, ben aldatıldı. 

BAYAN PAGE 
Niye? Ye§il giysiliyi götürmedin mi? 205 

CAIUS 
Evet, varlahi, ama oğlan çıktı. Ben Windsor'ı ayağa kaldıracak. 

(Çıkar.) 

FORD 
Çok acayip! Gerçek Anne'i kim aldı acaba? 

(Fenton ile Anne Page girer.) 

PAGE 
Bunda bir İ§ var. İ§te Bay Fenton geliyor. 
İyi günler Bay Fenton. 

ANNE 
Affedin, babacığım. Canım anneciğim, affedin. 

PAGE 
Dur bakalım bayan, nasıl oldu da siz Bay Narin'le gitmediniz? 

210 
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Sayın doktorla niye gitmedin kızım? 

FENTON 
Aklını kar1§tırıyorsunuz. İ§in gerçeği §u. 
Siz onu sevmediği ki§ilerle evlendirrnek istiyordunuz. 
Çok utanç verici bir §eydi bu. 215 
Oysa, biz uzun süredir ni§anlıydıkj 
Şimdi de bağlandık ve bizi artık hiçbir §ey ayıramaz. 
Anne bir kusur i§lediyse bile, kutsal bir kusur bUj 
Ne ikiyüzlülük denir bence buna, 
Ne itaatsizlik, ne de kendini bilmezlik. ııo 
Çünkü bunu yapmakla, 
Zorlama bir evliliğin getireceği 
Binlerce saatlik eziyet ve kahırdan 
Kaçınml§ ve kurtulmu§ olacak. 

FORD (Page ile Bayan Page'e) 
Çok §a§ırdınız ama bu i§ böyledir. ız'j 

A§kta her §eyi ilahi güçler yönetir. 
Mal mülk parayla alınır, ama e§leri Felek satar. 

FALSTAFF (Page ile Bayan Page'e) 
Bu i§e sevindim. Siz beni hedef alıp, vurabihnek için 
elinizden geleni yaptınız, ama okunuz hedefi §3§tı. 

PAGE 
Pekala, ne yapalım! Fenton, Tanrı sizi mutlu kılsın! 230 
"Bükemediğin eli sık" demi§ler. 

FALSTAFF 
Geceleri köpekler ba§ıbo§ kaldı mı, kovalamadık 
geyik bırakmazlar. 

BAYAN PAGE 
Tamam, artık dert etmiyorum ben de. Bay Fenton, 
Tanrı size çok, çok sevinçli günler bağı§lasın. 235 
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Hadi kocacığım, bizler de evimize gidelim; 
Ocakta bir ate§ yakıp kar§ısına geçelim 
Ve Sir John'la ve herkesle birlikte 
Bu i§leri konu§up keyfimize bakalım. 

FORD 

157 

Evet, öyle olsun Sir John. 240 
Aslında, Bay Brook'a verdiğiniz sözü de tutmu§ sayılırsınlZ; 
Çünkü bu gece kendisi Bayan Ford'la yatacak. 

(Çıkarlar.) 




