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GİRİŞ 

Aşk ve Değişim, Gerçek ve Görünüm, 
yazgı ve Rastlantı: 

Size Nasıl Geliyorsa 

Size Nasıl Geliyorsa, Shakespeare'in, pastoral (kırsal) komedisi. Yakla� 
şık 1600 yılında yazıldığı tahmin ediliyor. 1623 yılında yayınlanan First 
Folio (Shakespeare'in oyunlarının ilk toplubasımı}'da bu oyun da yel' 
almış. Shakespeare Size Nasıl Geliyorsa için kaynak olarak, Thomas 
Lodge'un yazdığı aşk öyküsü Rosalynde (1560)'den yararlanmış ve bu 
öyküdeki kişilere ayrıca Jaques, Touchstone, Audrey, William ve Sir 
Oliver Martext'i de eklemiş. Özellikle 18. yüzyılın başlarından bu yana, 
Size Nasıl Geliyorsa İngiltere'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sevilen 
ve zaman zaman açık havada, düzenli olarak sahnelenen bir oyun. 

Oyunu büyük ölçüde, Shakespeare'in unutulmaz kadın karakterle� 
rinden Rosalind götürmekle birlikte, başta "filozof' Jaques ve soytarı 
Touchstone olmak üzere, Audrey, Corin ve William da canlı, ilginç 
ve renkli kişilikleriyle sahnevi dolduruyor. 

Oyunun konusu kısaca §Öyle: Dük Frederick, ağabeyi Büyük 
Dük'ün mevkiini ve dükalığını gaspederek onu zorbalıkla Arden Or
manı'na sürgün eder. Büyük Dük'ün kızı Rasalind, Dök Frederick'in 
güreşçisi Charles ile Orlando adlı bir genç arasındaki güreşten sonra, 
galip gelen Orlando'yla tanışır ve ona ilgi duymaya başlar. Kısa bir sü� 
re.sonra Orlando, kıskanç ağabeyi Oliver'm gaddarlığından ve eziyet� 
lerinden kurtulmak için ormana kaçmak zorunda kalır. Bu arada Rosa� 
lind de, amcası Oük Frederick'in gazabına uğrayarak sürgün edilir. 
Frederick'in kızı ve Rasalind'in arkadaşı Celia ile soytarı Touchstone 
da onun peşinden gelmeye karar verirler. 

Dikkati çekmemek için erkek kılığına giren ve Ganymede adını 
alan Rasalind ormanda Orlanclo'ya rastlar ve aralarındaki'yakınlaşma 
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8§ka dön�. Bir süre sonra Oliver da arınana gelir. Orlanda $beyi� 
ni rastlantı eseri ölümden kurtarır ve kardeşler barışır. 

Soytarı Touchstone, safça bir köylü kızı olan Audrey'e kur yapar; 
Oliver, Celia'ya; çoban Silvius, çoban kızı Phebe'ye, Phebe ise, erkek 
kılılındaki Rosalind'e kur yapar. 

Sonunda Rosalind kimlilini açıklar ve �ık çiftlerin dördü de, evli� 
lik tanrısı Hymen'ın da katılımıyla, sürgündeki Büyük Dilk'ün huzu
runda düzenlenen şölende birleşirler. Dak Frederick, onnanda rastla
dılı bir keşi§in etkisiyle nedamet getirip manastıra kapanmaya karar 
verir. Rosalind'in babası Büyük Dük de dükalılına kavuşur. 

Oyunda ön planda gelen ki§iler arasında dikkati çekenlerden biri 
de Jaques. Arden ormanında, Büyük Dak'ün yanındaki lordlardan biri 
olan Jaques, aylak, alaycı, karamsar bir "filozof", kendini de, Y3§amı da 
çok ciddiye almıyor - ya da, başkalarından çok ciddiye alıyor. "Y3§3m 
tümüyle bir sahnedir," diye b3§layan konuşması ünlü: 

y � ıama:y1e biT sahnedirj 
Erkeklerle kadmlarsa, hepsi birer O:YJL1LCU, 
Biri çıkar, iJteki girer tie her biri 
Kendine daşen silTetle pek çok rol O)11m'j 
t nsanın ,edi c:iiınemi :yedi perde eder. 

Shakespeare'in ünlü soytarılarından Touchstone, alzı laf yapan, 
hazırcevap, genellikle insanların ve insanoğlunun zayıf yanlarını he
def alan, gerçekçi, alaylarınd� zaman zaman duyarsız olabilen, özgün 
bir karakter. Touchstone da "Y3§am üzerine çektiai nutuklardan" bi. 
rinde, donuk gözlerle saatine baktıktan sonra şöyle diyor: 

saat oni :yaşam deditm ne ki! 
Daha bir saat iJnCe saat dokuv:lu 
Bir saat sonraysa on bir olLıcak tie i§te bayıe, bi�ler de, 
Saatten saate olgunlaşı:YOT, olgunlaşı:yor, 
Saatten saate çibil:YOT, çanı:yoruz, 
Bu hika,e de bayle siirap gidi:yor. 

Site Nasıl Gerr,orsa, Shakespeare'in doğal yaratıcı dehasının tipik 
örneklerinden biri. Yaıar/şair/yönetmen Shakespeare, yalın bir öykü. 
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den. hiç zorlanmadan. hoş, etlendiriei, düşündürOcü bir komedi çıka, 
rıyor. Yine, BiT Yaz Gecesi RUyasl'nda ve on İkinci Gece'de oldu� gibi 
bu oyun da kendisiyle birlikte dünyaya ilginç bir bakış açısı ve ayrı bir 
komedi tanımı getiriyor. 

Oyunda yaşamın insanı nasıl yönlendirdiline, bireylerin kimi za, 
man topluluk ve kitlelerin kaderini nasıl deli§tirdiline, insanoğlunun 
her an ne köklü deği§imlere u�yabileceline; yine bir detişim türü 
olan aşk,sevgi denen şeyin hem ne denli rasgele bir olgu, hem de kaçı' 
nılınaz bir yazgı oldu�na, iyiyle kötünün, derinle yüzeyselin nasıl ko, 
layca yer değiştirebilditine, gerçekle görünümün birbirinden hem 
farklı hem farksız oldu�na, insanın hem akıllı hem de aptal bir yara, 
ttk, insan yaşamının ise sonuçta hem önemli ve anlamlı, hem de an
lamsız olduğuna, belki kendisi bile bir rastlantı olan wanın yaşamın
da rastlantının ne denli komik, acıklı, önemli ve şaşırtıcı bir öğe 
bldu�na, wanlar arası etkileşirnin ve iletişirnin süregelen tuhaflıkla
nna sık sık tanık oluyor okur/seyirci. 

Shakespeare'in pek çok oyunu gibi, Site Nasıl Geliyorsa da yine 
en genel ve kapsarnit anlamda "delişim"le ilgili. ınsanlar - her biri 
bir "mikrokozmos" oldu� için, evrenin ve öteki bireylerin tüm özel
liklerini potansiyel olarak taşıdıkları için - kılıktan kılıta, kimlikten 
kimlile bürünüyorlar, kimi zaman yavaş yavaş, kimi zaman ansızın 
delişiyorlar, gerekçeli veya gerekçesiz delişiyorlar. (Shakespeare her 
zaman oldu� gibi, gerekçelerle ilgilenmeyi okurlarına bırakıyor, böy, 
lelikle hem zaman ve yerden tasarruf ediyor, az sözle çok şey anlatı
yor, hem de okurlımnın da sanatsal yaratım sürecine katılımını satlı
yor.) Ama değişime de bir türlü alışamıyorlar. hazırlıklı olamıyorlar, 
değişimi anlayamıyor, hazmedemiyor. anlamaya çabalamaktan da 
bımıyorlar. 

Işte bu çabalar sırasında, söz konusu de�im iyi yöndeyse; kötü 
ruhlu Dök ansızın nedamet getiriyor ve iyi yola dönüyorsa; kötülüle 
ve haksızlıta uğrayacak sürgün edilen Büyük Dük ve arkadaşlarına sür, 
gün yerindeki yaşam öncekinden daha tatlı ve huzurlu geliyorsa, gad
dar ve zorba atabey Oliver birdenbire kardeşini seven ve kollayan biri 
oluveriyorsa; aşıkların hepsi sevdiklerine kavuşuyor veya kavuştukları, 
nı sevmekte sakınca görmüyorlarsa; olumsuz olay ve dönüşümler geçi, 
ciymiş gibi, hoş dönüşürnlerse kalıcıymış gibi görünüyorsa, kötü iyiye 
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dönüşüyor veya kötü de�lmi§ gibi görünüyorsa, sonuçta her şey herke� 
se güzel geliyorsa ve güzelliğ'in ardında başka gerçek aramak kimsenin 
aklına gelmiyorsa bir "komedi" ortaya çıkıyor. Yani şair/yazar/yönet� 
men kafasında kendince bir yaşam dilimi kuruyor ve onu sahneye ko� 
yuyor. Artık, tiyatro bir yaşam mı, yoksa yaşam tiyatro mu, ya da ikisi 
de değil mi, karar okur/seyircinin: Size nasıl geliyorsa ... 
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BİRİNCİ PERDE 

Bi r i n c i  S a h n e  

(OU"er'in annin bahçesi. Or!ando ile Adam girer.) 

ORLANDO 
Evet Adam, babam bana sadece bin altıncık bırakml§tı, ama 
hatırladığım kadanyla bunun nedeni vardı: ağabeyim beni iyi 
yetiıtirsin istiyordu da ondan. Senin de dediğin gibi, ancak o 
ıartla babamın hayır duasını alacakn. lite benim çilem de bur� 
da ba§lıyor. Kardeşim Jaques'ı üniversiteye gönderiyor ve duy� 
duğuma göre de kardeşimin öğrenimi çok iyi gidiyormuş. oysa 
beni böyle eğitimsiz evde tutuyor; daha doğrusu zorla eve kapa� 
tıyor; çünkü, benim gibi soylu aileden gelme biri için buna ev� 
de tutmak değil, olsa olsa tıpkı öküzlere yapnklan gibi, ahıra 
kapatmak denir. Atlarına bile daha iyi bakıyor; onlan iyi besle� 
yip diri ve sağlıklı olsunlar diye her şeyi yapması bir yana, terbi� 
yeleri için de pahalı yetiştiridIer tutuyor. Oysa kardeşi olan be� 
nim hiçbir iyiliğini gördüğüm yok; kendi halimde büyüyüp gidi� 
yorum; çöplüklerine eşinmeye saldığı ba§ıbo§ hayvanlanndan 
farkım yok; bu yüzden de, o hayvanlann ona minnet borcu ne 
kadarsa, benimki de o kadar. Bana bol bol verdiği bu hiçin yanı 
sıra, reva gördüğü şu· Ya§3m biçimiyle, doğanın verdiklerini de 
geri alıyor. Yemeğimi uşaklanyla birlikte yediriyor; bana bir 
kardeşin yerini çok görüyor ve soylu kişiliğimi alabildiğine kötü 
eğitimle köreltiyor. Işte Adam, beni üzen bu. İçimde babamın 
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ruhunu ta§ldılıma inanıyorum beni o ruh da bu kölelile isyan 
etmeye başladı. Artık dayanamıyorum, ama aklıma bir çare de 
gelmiyor. 

(Oliver girer.) 

ADAM 
İşte efendim geliyor, yani ağabeyiniz. 

ORLANDO 
Şöyle biraz ötede dur da bak şimdi Adam, beni nasıl paylaya
cak. 

(Adam biraz öteye gider.) 

OLIVER 
Ne o hayım, ne yapıyorsun burda? 

ORLANDO 
Hiç. Bir şey yapmayı öğreten olmadı ki yapayım. 

OLIVER 
Yapmadılına göre bozuyorsundur mutlaka! 

ORLANDO 
Vallahi bayım,Tanrı'nın yaptılını, yani şu zavallı naçiz kardeşi
ni, bozasın diye aylaklık edip sana yardımcı oluyorum. 

OLIVER 
Vallahi hayım, aklını başına toplasan ve gözüme görünmesen 
iyi edersin. 

ORLANDO 
Evet, domuzlarına bakıp onlarla birlikte �bze meyva artığı yi
yeyim delil mi? Anlamıyorum, payıma mal mülk düşmüş olsa, 
saçıp savurdum da ondan bu sefalete düştüm diyeceğim! (1) 

OLIVER 
Sen bulunduğun mevkiin farkında mısın? 
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ORLANDO 
Tabii baytm, pekala farkındayım; burda, senin bahçendeyim. 

OLIVER 
Karşındakini tanıyor musun? 

ORLANDO 
Ah evet, hem de karşımdakinin beni tanıdığından çok daha 
iyi. Benim büyük atcıbeyim olduğunu biliyorum; soylu kanına 
bakılacak olursa, sen de beni kardeş bilmelisin. Şu uygar dünya
nın gelenekleri uyarınca benden iyi konumdasın; yani sırf ilk 
doğduğun için. Ama bu gelenekler soylu kanımı benden geri 
alamaz; isterse aramızda yirmi kardeş olsun. Babamın kişiliğin
den sana ne kadar geçtiyse bana da o kadar geçti; ama ne yapa
lım ki, benden önce dünyaya gelmiş olduğun için onun saygın
lığının çoğu sana kaldı. 

OLIVER 
Seni terbiyesiz! 

(Orlando',a WTUT.) 

ORLANDO 
Hadi hadi ağabey, yıqça büyüksün ama bu İ§te çok toysun. 

(Olit/er'i kıskıvrak ıutaT.) 

OLIVER 
Sen bana ne cüretle el kaldınrsın, alçak! 

ORLANDO 
Ben alçak değilim, Sir Rowland de Boys'un küçük oğluyum; o 
benim babamdı ve babamın dünyaya alçak getirdiğini söyleyen 
ki§i üç kere alçaktır. Eğer atcıbeyim olmasaydm, söylediğin söz 
yüzünden §U elim dilini koparmadan öteki elimi gırtl� 
çekmezdim. Aslında sen kendine dil uzattın. 
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ADAM 
Canım efendilerim sakin olun. Babanızın anısı için, kavga et, 
meyin. 

OLIVER 
Bırak beni diyorum. 

ORLANDO 
Canım ne zaman isterse o zaman bırakınm. Önce, beni dinle, 

yeceksin. Babam vasiyetinde beni okutmalda görevlendirmişti 
seni. oysa sen köylü gibi yetiştirdini bir beyefendide olması ge, 
reken nitelikleri tanımamam ve edinmemem için elinden gele, 
ni yaptın. Babamın ruhu günden güne güçleniyor içimde; bu 
duruma katlanmayaca�ım artık. Onun için, ya bir beye yakışır 
işleri yapmama izin verirsin, ya da babamın vasiyetinde bıraktı, 
� küçük hisseyi bana devredersini ben de gidip başımın çaresi, 
ne bakanm. 

OLIVER 
Peki o para bittikten sonra ne yapacaksın? Soka�a çıkıp dilene' 
cek misin? Hadi hadi bayım, gir içeri. Seninle daha fazla uğraş, 
maya niyetim yok. Hissenin bir kısmını alacaksın. Rica ederim 
şimdi bırak beni. 

ORLANDO 
Bu yaptı�ımı kendi iyili�im için yapmak zorundayım, yoksa se' 
ni kırmak istemezdim. 

OLIVER 
Sen de onun yanında git, seni ihtiyar köpek. 

ADAM 
Ödülüm ihtiyar köpek öyle mi? Çok doğru, dişlerimi sizin hiz, 
metinizde kaybettim. ıhtiyar efendime Allah rahmet eylesin. O 
asla böyle bir laf etmezdi. 

(Orlando ve Adam çıkar.) 
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OLIVER 
Ya, demek böyle! Artık büyüdünUz ve üstüme çıkmaya bCl§ladı, 
mz ha? Ben sizin hastalığınlZın çaresini bilirim, hem de öyle bin 
altın filan harcamadan. Hey, Dennis! 

DENNIS 
Beni mi çağırdınlZ efendimiz? 

OLIVER 
Dük'ün güre§çisi gelmi§ti galiba, değil mi; benimle konu§mak 
istiyordu? 

DENNIS 
Evet efendim, huzurunuza kabul edilmek için kapıda bekliyor. 

OLIVER 
Çağır gelsin. 

(Dennis çıkar.) 

Hmm, bu fena bir yol değiL. Güre§ de yarın yapılıyor. 

(Charles girer.) 

CHARLES 
Efendimize iyi sabahlar diliyorum. 

OLIVER 
Sevgili Bay Charles! Yeni saraydan yeni haberler var mı? 

CHARLES 
Saraydan eski haberlerin dl§ında haber yok efendim. Bildiğin� 
gibi, eski Dük, karde§i yeni Dük tarafından sürgün edilmi§ti; 
bunun Uzerine onu seven üç dört lord da onunla birlikte gönül, 
lü olarak sürgüne gitmi§ti. Bu lordlann malı mülkü ve gelirleri 
yeni Düke kaldığı ve servetine servet kattığı için, o da onlara 
seve seve uğurlar olsun demi§ti. 

OLIVER 
Peki, Dük'ün kızı Rosalind de babasıyla birlikte sürülmÜ§ müydül 
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CHARLES 
00, hayır; be§ikten beri birlikte büyüdülderi kuzini, yani yeni 
Dük'ün kızı onu o kadar çok sever ki, ya pe§inden o da sürgüne 
giderdi, ya da, orda kalmaktansa ölümü yeğlerdi. Rosalind sa' 
rayda. Amcası onu en az kendi kızı kadar seviyor. Ayrıca, bu iki 
hanımefendi kadar birbirine dü§kün kimse de görülmemi§tir 
herhalde. 

OLIVER 
Eski Dük nerde ya§ayacakml§? 

CHARLES 
Dediklerine göre yanında bir sürü adamıyla birlikte Arden Or, 
manı'nda1arml§; keyiflerine de diyecek yokmU§. orda aynı Ro, 
bin Hood'un eski günlerde yapdığı gibi ya§ıyorlarmı§. Her gün 
pek çok genç onlara kanlıyormU§ ve npkı Altın Çağ'da olduğu 
gibi gamslZ, tasaslZ, günlerini gün ediyor, vaktin nasıl geçtiğini 
bilmiyorlarmı§. 

OLIVER 
Peki yann yeni Dük'ün huzurunda güreşiyar musun? 

CHARLES 
Vallahi güreşiyorum efendim. Ben de size bunun için gelmiş, 
tim. Gizlice öğrendiğime göre, kardeşiniz Orlanda kılık değişti, 
rip kat§ıma çıkmaya niyetleniyormU§. Aklınca beni yenmeye 
çalıpcakmış. Söylemek istediğim şu ki efendim, ben yarınki gü' 
reşe pmmı şöhretimi korumak. için çıkacağım; yani, kolu baca' 
ğı kmlmadan benden kurtulan kısmedi olacak. Kardeşiniz he' 
nüz genç ve tay; sizin hatınnız için onu ezmek istemem; ama 
karşıma çıkarsa, kendi onurum için bunu yapmak zorundayım. 
Bu yüzden, sizi sevdiğim için buraya gelip haber vermek iste, 
dim; söyleyin ona, ya Patına bela ararnasın ve niyetinden cay, 
sın ya da herkesin önünde küçük düşmeye hazır olsun; �ünkü 
sonunda OO§ına bir şey gelirse suç bende değil kendisinde ola, 
cak ... 



ı. Perde. i. sahne 21 

OLIVER 
Charles. bana olan sevgin için sana teşekkür ederim; bu sevgi� 
nin karşılığını ne denli cömertçe verdiğimi göreceksin. Kardeşi, 
min niyetini ben de fark etmiş ve fazla üstüne varmadan onu 
vazgeçirmeye çalışmıştım. Ama kesin kararlı. Bana sorarsan 
Charles, Fransa'da bu henften inatçısı yoktur; hırs dolu; kimde 
bir üstünlük görse hemen hasetle onunla boy ölçüşmeye kalkar. 
ÖZ kardeşi olduğum halde, benim bile arkamdan gizli gizli ve 
haince kuyumu kazmıştır. Bu nedenle, ihtiyatı elden bırakma, 
san iyi olur; bana kalırsa yalnızca parmağını kırmaıda bırakma, 
boynunu da kır gitsin. Bu arada çok dikkat etmelisin; onu en 
ufak bir şekilde utandırdığın anda, ya da o seni gönlünce utan� 
dırmayı başaramazsa vay haline! Artık, zehir mi kullanır, hain� 
ce tuzak mı kurar bilemem, ama bir yolunu bulup canını alınca� 
ya kadar her çareyi deneyecektir. Çünkü, inan bana - ki bunu 
söylerken nerdeyse gözlerim yaşarıyor - şu dünyada böyle genç 
yaşta bu kadar hain bir insarı olamaz. Eğer burda onun ağabeyi 
olarak konuşuyor olmasam ve içyüzünü açıklamaya kalksam, 
yüzüm kızanr ve gözyaşlanmı tutamam; senin de dinlerken şaş� 
kınlıktan rengin solar ve aklın başından gider. 

CHARLES 
O zaman iyi ki gelmişim size; yürekten sevindim. Eğer yann ge� 
lirse, hakkını avucuna koyarım. ondan sonra da hastonsuz d� 
laşabilirse, bir daha güreşçiyim diye meydana çıkmam. Evet, 
Tann sizi korusun efendimiz. 

OLIVER 
Sağol Charles, güle güle. 

(Charles çıkar.) 

Bu güreşçiyi biraz kızıştırmalı. Inşallah Orlando belasını bulur; 
tüm ruhumla nefret ediyorum ondan; nedenini de bilmiyorum. 
Aslında �ok efendi biri; eğitim. görmediği halde bilgili; her za� 
man iyi niyetli; sanki şeytan tüyü var adamda; sevmeyeni yok. 
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Başta benim adamlarım olmak üzere, kendisini yakından tanı� 
yan herkesin gönlüne öyle yerle§mi§ ki, yanında ben hiç kalıyo� 
rum. Ama bu uzun sürmeyecek; bu güre§çi her şeyi halledecek. 
Tek i§, şimdi bizim o�lanı kı§kırtıp bu i§e sokmak. Bu da bana 
kalıyor. 

(Çıkar.) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Dak'Un sara'J1llnünde açıklık bir alan, g�ti yeri. Rosalind ile Celia 
girer.) 

CELIA 
Ya Rosalind, canım kuzinim, ne olur biraz yüzün güıSün. 

ROSALIND 
Ama Celia, zaten olduğumdan keyifli görünmek için elimden 
geleni yapıyorum; daha ne yapabilirim ki? Sürgün edilmi§ bir 
babayı unutmayı bana ö�retemediğin sürece, olağanüstü sevinç� 
leri de hatırlamarnı beklememelisin benden. 

CELlA 
O zaman bence sen beni, benim seni sevdiğim kadar sevmiyor� 
sun. Eğer benim amcam, yani sürgündeki baban, senin amcanı, 
yani babam Dük'ü sürgüne göndermiş olsaydı, ikirniz birlikte ol� 
duğumuz sürece, ben sevgime senin babanı benimkinin yerine 
koymasını öğretebilirdim. Eğer senin sevgin de benimki gibi 
do� kan§lm(2ı olsaydı, sen de aynı şeyi yapardın. 

ROSALIND 
Eh o zaman ben de kendi durumumu bir yana bırakayım da, se� 
ninkiyle mudu olayım bari. 



ı. Perde, II. Sahne 23 

CEUA 
Biliyorsun babamın benden ba§ka çocuğu olmadı, olacağı da 
yok. Yani öldüğünde vfuisi sen olacaksın; babandan zorla aldığı 
her şeyi ben sana sevgiyle iade edeceğim. Bak, şerefim üzerine 
yemin ediyorum; yeminimden dönersem canavar olayım. Onun 
için, hadi benim tadı Rose'um, benim canım Rose'um, neşelen 
biraz. 

ROSALIND 
Peki kuzin, bundan sonra hem neşeli olmaya çall§Bcağım, hem 
de eğlence bulmaya. Pekala, 3§ık olmaya ne dersin? 

CELIA 
Vanahi eğlence için iyi olur derim. Ama sakın kimseyi ciddi 
ciddi seveyim deme; hatta işin içinden namusunla ve en fazla 
biraz yüzün kızarmış olarak sıyrılamayacaksan eğlencede bile 
çok ileri gitme. 

ROSALIND 
Neyle oyalanalım o zaman? 

CELIA 
Hadi gel oturup Kader denen o hamarat kadınla çıkrağına veriş, 
tirelim birazi belki bizi duyar da lütuflarını eşit dağıtır. 

ROSALIND 
Keşke duyurabilsek sesimizi, çünkü armağanlan hep yanlış yer, 
lere gidiyor; bu gönlübol kör hatun en çok da kadınlara layık 
gördüğü 'lütuflarda yanılıyor. 

CELIA 
Hem de nasıl! Güzel yaptığı kadınlardan çoğu kez namusu esir, 
giyori namuslu yarattıklan da yüzüne bakılmaz oluyor. 

ROSALIND 
Ama olmadı ki; sen Kader'in işiyle Doğa'nınkini kanştırdın. 
Kader, bu dünyanın armağanlanna hükmeder, Doğa'dan gelen 
özelliklere değiL. 



24 ı. Perde, II. Sahne 

CELIA 
Öyle mi? Y ani � güzel bir varlık yarattığında, Kadec. onu 
ateşe düşüremez mi? Data bize, Kadere atıp tutalım diye yete
rince zeka verse de, Kader de bize böyle soytarılan gönderip tar
tlşmamızı kese11}ez mi? 

(Touchstone girer.) 

ROSALIND 
Haklısın; dediğin gibiı Kader, Doğa'nın doğal kaçığına Do
ğa'nın espriterini yanda kestirirse, bence de Doğa'ya fazla hak
sızlık ediyor sayıhr. 

CELIA 
Belki bu da Kader'in değil Doğa'nın işidir. Baktı ki bizim doğal 
zekamız böyle tannçalann filan işlerini tartı§maya yetmeyecek 
kadar kör; bileyta§1 olarak bize bu kaçığı gönderdi. Malum, soy
tarının ahmaklığı, ileri zekaların bileyta§ıdır. Ne o sivri zeki, 
gezmeye mi çıktın? 

TOUCHSTONE 
Hanımefendi, hemen babanızı görmeniz gerekiyor. 

CELIA 
Haberciliğe mi atandın? 

TOUCHsrONE 
Şerefim üzerine hayır, sadece sizi çağırmaya gönderildim. 

CELIA 
00, böyle yemin etmeyi de nerden öğrendin soytan? 

TOUCHsrONE 
Şöva,lyenin birinden; adam çörekler güzeldi diye şerefi üzerine 
yemin etmişti; hardal be§ para etmezdi diye de şerefi üzerine ye
min etmişti. Şimdi ben diyorum ki, çörekler beş para etmezdi; 
oysa hardal güzeldi, ama §Övalye de yalan yere yemin etmemiş
ti. 
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CELlA 
Zengin bilgi dağarcığından nasıl çıkaracaksın §imdi bunun açık, 
laınasını? 

ROSALlND 
Hadi kaldır §u örtüyü de aydınlat bizi. 

TOUCHSTONE 
O zaman ikiniz de yakla§m şimdi; çenelerinizi okşayin ve sakal, 
larınız üzerine yemin edin, sen düzenbazm birisin diye. 

CELlA 
Olmayan sakatlarımız üzerine yemin ederiz ki, sen düzenbazın 
birisin. 

TOUCHSTONE 
Ben de düzenbazlığım üzerine yemin ederim ki, olsaydım olmuş 
olurdum. Ama bakın, eğer siz, sizde olmayan bir §eY üzerine ye, 
min ederseniz, yalan yere yemin etmiş olmazsınız. ışte bu şöval, 
ye de aynı öyle; şerefi üzerine yemin etmişti, ama hayatında hiç 
şerefi olmadı ki! Zaten olsaydı bile, o çöreklerle hardalı görme, 
den çok önce boş vermişti şerefe filan. 

CELlA 
Ne olur söylesene, kimden söz ediyorsun? 

TOUCHSTONE 
Babanız ihtiyar Frederick'in sevdiği birinden. 

CELlA 
O zaman, babamın sevgisi ona §eref kazandırmaya yetecektir. 
Yeter, daha fazla söz etme ondan; bugünlerde iftiradan kırbaçla, 
yacaklar seni. 

TOUCHSTONE 
Çok yazık çok! Akıllıların aptalca işlerinden aptallar akıllıca 
söz edemiyor! 
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CELIA 
Vaııahi, doğru söze ne denir! Aptaııann şuncağız aklı da sustu
ruIduğundan beri, akıllılann oncağız aptallığı meydanı boş bul
du bayağı gövde gösterisi yapıyor. Hadi bakalım, işte Monsieur 
Le Beau geliyor. 

(Le Beaugirer.) 

ROSALIND 
Hem de ağzı haber dolu. 

CELIA 
Bu haberleri de bize zorla verecek, güvercinlerin yavrulanna yi
yecek verdiği gibi. 

ROSALINO 
Tıka basa haber dolacağız yani. 

CELIA 
lyi ya, piyasamız yükselir. Bon jour Monsieur Le Beau. Ne ha
ber? 

LEBEAU 
Sevgili Prenses, büyük eğlence kaçırdınız! 

CELIA 
Eğlence mi? Ne biçim bir eğlence? 

LEBEAU 
Ne biçim mi? Buna nasıl cevap vereyim ben şimdi? 

ROSALIND 
Aklının erdiğince, kafanın yettiğince. 

TOUCHSTONE 
Ya da, feleğin takdirince. 

CELIA 
Güzel söyledin! Şimdi tam tadından yenmez oldu. 
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TOUCHSTONE 
Ama bir dakika. ben de bu i§i beceremezsem ... 

ROSALIND 
Çok geçmeden seni becerirler. 

LEBEAU 
Beni şaşkına çevirdiniz bayanlar. Size iyi bir güreşten söz ede
cektim; yazık ki gözden kaçırmış bulunuyorsunuz. (LL 

ROSALIND 
O zaman anlat bakalım nasıl bir güreşti. 

LEBEAU 
Ben size başını anlatayım; sonra arzu buyurursanız sonunu ken
diniz görürsünüz. Aslında en güzel kısmı sona kalmış durumda. 
Hem de tam şu anda bulunduğunuz yerde olacak karşılaşma. 

CELIA 
Eh, hiHyenin başı öldü ve gömüldü bile. 

LEBEAU 
Efendim, yaşlı bir adamla üç oğlu geliyor ... 

CELIA 
Ben bu başlangıcı eski bir masaldan hatırlıyorum. 

LEBEAU 
Üç yiğit delikanlı; endamlı, yapılı ... 

ROSALIND 
Boyunlannda birer duyuru asılı: "Ey ahali, duyduk duymadık 
demeyin" ... 

LEBEAU 
En büyükleri Dük'ün güreşçisi Charles'la güreşti. Charles onu 
tuttuğu gibi yere vurdu ve üç kaburgas1!)ı kırdı. Bunda pek yaşa
ma umudu yok gibi. Sonra ikinciye sıra geldi. sonra da üçüncü-
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ye. ışte arda yatıyor üçü de, zavallı ihtiyar babalan ba§larında 
öyle ağlayıp sulıyor ki, görenler göz v.a§lannı tutamıyar. 

ROSALIND 
Yazık! 

TOUCHSTONE 
Peki Monsieur, bayanlann kaçırdıklan eğlence hangisi? 

LEBEAU 
ışte anlattım ya! 

TOUCHSTONE 
Şu işe bakın yahu, insan her gün yeni bir şey öğreniyar. Kabur, 
ga kırmanın harıımlar için eğlence olduğunu hayatımda ilk defa 
duyuyorum. 

CELIA 
ınan ki ben de. 

ROSALIND 
Peki içinizde §ll müziii dinleyip kırılan telleri görmeye hevesli 
başka kimse var mı? Kaburga kırılmasına özellikle bayılan var 
mı? Ne dersin kuzin, seyredelim mi bu güreşi? 

LEBEAU 
Burdarı ayrılmazsanız seyretmek zorundasınız. Çünkü güreş yeri 
olarak burası tesbit edilmiş bulunuyor ve güreşçiler de kapış(I13' 
ya hazır. 

CELIA 
Haklısın, işte geliyorlar. Artık bekleyip seyredelim bari. 

(Boratanıar. Dak Frederick, Lordlar, Orlando, Charles ve ijtekiler gi, 
rer.) 

DÜK FREDERICK 
Hadi gelin. Bu kendini bilmez delikanlı laf dinlemediğine göre, 
ba§ına geleceklerin sorumlusu da kendisi olacak. 
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ROSALIND 
Bu mu sözünü ettiğiniz adam? 

LEBEAU 
Evet bayan, ta kendisi. 

ROSALlND 
Yazık, pek de gençmi§. Ama gücü kuvveti yerinde görünüyor. 

DÜK FREDERICK 
00, nasılsınız kızım ve yeğenim? Yoksa siz de mi güre§i seyret� 
meye geldiniz? 

ROSALIND 
Evet efendimiz; eğer izniniz olursa. 

DÜK FREDERICK 
Doğrusu bu i§ten hiç hO§lanacağınızı sanmam. Kimin üstün ol
duğu o kadar belli ki. Charles'a meydan okuyan §ll delikanlının 
gençHAine acıyıp caydırmaya çall§tım, ama laf dinletemedim. 
İsterseniz bir de siz konu§un kendisiyle bayanlar, belki sizi din� 
ler. 

CELlA 
O zaman çağınn bakalım §unu sayın Monsieur Le Beau. 

DÜl< FREDERICK 
Hadi çağınn; ama ben burdan uzaklB§ayım daha iyi. 

(Kenara çekilir.) 

LEBEAU 
Siz, §Bmpiyona meydan okuyan Monsieur, Prenses sizi çağınyor. 

ORLANDO 
Prenseslerin emrine amadeyim. 

ROSALlNO 
Genç adam, güre§Çi Charles'a meydan okumupun öyle mi? 
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ORLANOO 
Hayır sayın Prenses; herkese meydan okuyan o. Ben de tıpkı 
ötekiler gibi kendimi sınamak için geldim. 

CELIA 
Bak delikanlı, yll§ına göre biraz fazla yüreklisin. Bu adamın ne 
kadar güçlü ve gaddar olduğunu gördün. Eğer kendine şöyle 
kendi gözlerinle bir baksan, aklını kullanıp kendini tanısan, ba� 
şına geleceklerin korkusu sana, ''kendine daha denk birini bul� 
san iyi edersin," derdi. Rica ediyoruz, kendi iyiliğin ve güvenli� 
ğin için bu işten vazgeç. 

ROSALIND 
Lütfen, genç bayım; merak etme bu yüzden şöhretin sarsılmaz. 
Hemen Dük'e bll§vurur, güreşi durdururuz. 

ORLANOO 
Ne olur beni hoşgörün; böylesine güzel ve seçkin iki hanımın 
isteğini yerine getiremediğim için çok üzgünüm, ama yine de 
hakkımda kötü düşünmeyin. O güzel göZleriniz ve iyi dilekleri� 
niz bu sınavda bana eşlik etsin. Yeniisem de zaran yok, kader 
zaten yüzüme hiç gülmemiş; bir kere daha rezil olmuşum ne çı� 
kar. Canlı çıkmazsam da önemi yok; zaten hep gönüllü olarak 
ölümün peşinden koşmuşum. Arkadaşlarımı gücendirmiş ol� 
mam, çünkü arkamdam ağlayacak arkadll§ım yok; dünyaya hak� 
sızlık edemem, çünkü yeryüzünde hiçbir şeyim yok. Şu dünyada 
ben de bir yer dolduruyorum işte; ama boşaltsam da daha iyi bir 
sahibi bulunur nasıl olsa. 

ROSALIND 
Ben fazla güçlü sayılmam; ama keşke olan gücümü sana verebil� 
seydim. 

CELIA 
Keşke benimki de ona destek olsaydı. 
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ROSALIND 
HoşçakaL. lI1§allah sende aldanmı§ımdır! 

CELIA 
Dilerim her şey gönlünce olur! 

CHARLES 
Hey, duydum ki genç bir yiğit varmış; toprak anasının bağrında 
yatmaya pek hevesliymiş, hani nerde 01 

ORLANDO 
Burda bayım, ama hevesleri hiç de öyle iddialı değiL. 

DÜL< 
Güre§ tutulacak; yıkılan kaybeder. 

CHARLES 
Merak etmeyin efendimiz; ilkinde öyle yaman bir ders alacak 
ki, yalvarsanız da ikinciyi tutamaı. 

ORLANDO 
Dur bakalım, önce beni yık, sonra böbürlen. Hadi, geç §imdi 
karşıma. 

ROSALIND 
Hadi genç adam, Herkül yardımcın olsun! 

CELIA 
Keşke görünmez olabilseydim de şu çam yarmasının bacağını 
bir kapsaydım. 

(Güreş başlar.) 

ROSALIND 
Oh, harikasın genç adam! 

CELIA 
Gözümde bir yıldırım olsaydı, kimin yıkılacağını bilirdim. 

(Çıglıklar. Charles yılabr.) 
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DÜl< FREDERICK 

Yeter, yeter. 

ORLANDO 
Ama efendimiz, ben daha ısınmadım bile. 

DÜl< FREDER1CK 
Nasılsın Charles? 

LEBEAU 
Konu§acak durumda değil, lordum. 

DÜK FREDERICK 
Götürün onu burdan. 

(Charles'ı gCkib'fbieT.) 

Senin adın ne genç adam? 

ORLANDO 
Orlando, efendimiz, Sir Rowland de Boys'un en küçük oğlu. 

DÜl< FREDERICK 
Ke§ke ba§ka birinin oğlu olsaydın. 
Dünyada babana saygı duymayan insan yoktu; 
Ama benim her zaman dü§manım olmi.ı§tur. 

Ba§ka bir soydan geliyor olsaydın, 
Şu ba§ardığın i§ daha hO§uma giderdi. 
Her neyse, hO§Çakal, sen yürekli bir gençsin -
Ke§ke baban batka biri olsaydı. 

(Dük, Le Beau ve yanındakiler çıkar.) 

CELIA 
Babamın yerinde ben olsaydım bunu yapar mıydım, kuzin? 

ORLANDO 
Sir Rowland'ın oğlu, en küçük oğlu, olduğum için 
Her zamankinden çok kıvanç duyuyorum 
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Ve bana Frederick'in veliahtı olacaksın deseler 
Hayattaki bu yerimden vazgeçmeıdim. 

ROSALIND 
Babam, Sir Rowland de Boys'u canı gibi severdi 
Ve onun hakkında herkes de babam gibi düşünürdü. 
Bu gencin onun oğlu olduğunu bilseydim. 
Yaptığı şu işten caydırmak için 
Gözyaşı dökerek yalvarırdım ona. 

CELIA 
Hadi iyi yürekli kuzinim, 
Gel ona teşekkür edelim ve gönlünü alalım. 
Babamın hırçın ve kıskanç tavn beni çok üzdü. 
Bayım, gerçekten hakkıyla kazandınız. 
Doğrusu verdiğiniz sözü fazlasıyla tuttunuz; 
Eğer aşkta da sözlerinize böyle bağlı kalırsanız 
Sevdiğinizi mutlu edersiniz. 

ROSALIND 

(Boynundaki zinciri çıkararak Orlando',:/a verir.) 

Sayın bayım, benim için bunu takın; 
Kaderin gözünden düşmüş biri olmasam 
Çok daha fazlasını vermek isterdim; 
Ama elimde olan bu kadar. 
Gidelim mi, kuzin? 

CELIA 
Olur. Size iyi günler beyefendi. 

(U:ı:akIaşırlar. ) 

ORLANDO 

(Kendi kendine) 

Bir teşekkür bile çıkmadı ağzımdan. 

33 
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Tüm iyi yanlanm yenik dÜ§üp yere serildi; 
Yalnızca insan biçiminde bir kukla kaldı ayakta; 
Cansız bir kalıp. 

ROSALIND 
Bizi çağırıyor. Vanm yoğumla birlikte gururum da gitti artık; 
Gidip soracağım, bakalım ne istiyor. 
Bir şey mi demiştiniz hayım? 
Çok iyi güreştiniz; üstelik de, 
Yalnızca dÜ§manlannızı yenmekle kalınadınız. 

CELIA 
Hadi kuzin, gidiyor muyıız? 

ROSALIND 
Peki peki geliyorum. Hoşçakalın. 

(Rosalind'le Celia çıkar.) 

ORLANDO 
Ne biçim bir duygu bu? Kurşun gibi yapl§tı dilime. 
Bir kelime bile çıkmadı ağzımdan; 
Oysa o kadar konuşmak istedi benimle. 

(Le Bea" girer.) 

Ah zavallı Orlando, yenik dü§tün işte! 
Charles'dan çok daha zayıf biri 
Hakkından geldi sonunda. 

LEBEAU 
Sayın bayımı sizden dostça rica ediyorum; 
Lütfen burdan gidin. Aslında her türlü övgüyü, 
Alkışı ve sevgiyi hak ettiniz; 
Ama Dük nedense yaptığınız her şeyi ters yorumluyor. 
Aksi bir insan. Benim söyleyebileceğim bu kadar; 
Ama ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. 



ı. Perde, II. Sahne 

ORLANDO 
Teşekkür ederim bayım. Ne olur söyler misiniz, 
Bugün güreşi seyretmeye gelen iki bayandan 
Hangisi Dük'ün kızıydı? 

LEBEAU 
Huylarına bakarsak, hiçbiri; 
Ama aslında uzun boylusu Dük'ün kızı. 
Öteki de, sürgündeki Dük'ün kızı. 
Kardeşinin mevkiini gaspeden amca, 
Kendi kızına arkadaşlık etsin diye onu alıkoydu. 
Bu iki kız birbirini o kadar sever ki, 
Kardeşten yakınlar desem yeri. 
Ama gördü�m kadanyla, son zamanlarda bu Dük, 
Tatlı huylu yeğenine soğuk davranmaya başladı. 
Bunun tek nedeni de, kızı her görenin erdemlerini övmesi 
Ye babasının başına gelenler yüzünden ona acıması. 
Yallahi bence bu hanım kıza karşı duyduğu kin 
Bir gün mutlaka patlayacak. Neyse, size iyi günler bayım; 
Belki bir gün, bundan daha iyi bir dünyada, 
Birbirimizi daha çok sever ve daha iyi tanırız. 

ORLANDO 
Size minnet borçluyum. Güle güle. 

(Le Beau çıkar.) 
Hadi bakalım, sisten çıkıp dumana dalınak diye buna derler; 
Zorba Dük'ten kaçıp, zorba ağabeye gidiyoruz. 
Ama şu Rosalind de tam bir ilahe! 

(Çıkar.) 

35 
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Ü ç ünc ü S ahne 

(Sara-yda bir salon. Celia ve Rosalirıd girer.) 

CELIA 
Aman be kuzin, aman be Rosalind! Hey Cupid, acı şu halime! 
Bir kc!limecik 'bile yok mu? 

ROSALIND 
Köpeğe atacak bir lakmacık desen yine yok. 

CELIA 
Senin değerli sözlerini köpeklere ziyan edemem. Birkaçını bana 
at daha iyi; hadi, at şu gerekçelerini de sakatla beni. 

ROSALIND 
O zaman işi bitmiş iki kuzin kalır ortada: biri gerekçelerle sa
katlanmış, öteki gerekçesiz kalıp çıldırmış. 

CELIA 
Yani bütün bunlar baban yüzünden mi? 

ROSALIND 
Hayır, bir kısmı çocuğumun babası yüzünden. Ah, şu yaşadığı
mız hayat da amma diken dolu! 

CELIA 
Alelırma kuzin, bayramlarda şaka niyetine üstümüze yapışkan 
çiçek tohumu atmaZıar mı; bunlan da o çiçeklerden say gitsin; 
herkesin yürüdüğü yoldan yürümezsek, etekliklerimizi bile kur
taramaytı onlardan. 

ROSALIND 
Yalnız üstüme başıma yapışsa silkelerdim onlan; ama bunlar yü
re�mde. 
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CELIA 
"Öhö" de çıkarlar. 

ROSALIND 
Orlanda'nun da sesimi duyup geleceğini bilsem hemen derdim. 

CELIA 
Hadi hadi, duygularınla biraz gilreşmelisin bence. 

ROSALIND 
00, b3.§a çıkamam, benden daha iyi bir gilre§çiyi temsil ediyor� 
lar. 

CELIA 
O zaman sarıa iyi §anslar! Ama, sırtın yere gelse de sakın çaba� 
lamayı bırakma. Neyse, artık şakayı bırakıp ciddi konuşalım. 
Nasıl oldu da birdenbire Sir Rowland de Boys'un küçük otluna 
böyle tutuldun anlayamadım. 

ROSALIND 
Babam Düklüğü sırasında onun babasını candarı severdi. 

CELIA 
Yani bu senin de onun otlunu candan sevmeni mi gerektiriyor? 
Eğer bu mantıktan gidersek, benim de ondarı nefret etmem ge� 
reki çünkü benim babam da ondan candan nefret ederdi; oysa 
ben Orlando'darı nefret etmiyorum. 

ROSALIND 
Aman, ne olur, benim hannm için nefret etme ondarı. 

CELIA 
Nedenmiş? Gerekçelerimiz belli değil mi? 

ROSALIND 
O zaman, bırak ben o gerekçeyle onu seveyim; sen de ben sev� 
diğim için sev. Ah, işte Dük geliyor .. 

(Dak FTederick ve LOrdIaT giTe:r.) 
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CELIA 
Gözleri de öfke saçıyor. 

DÜl< FREDERICK 
Siz bayan; en kısa zamanda toplanın 
Ve çıkıp gidin sarayımızdan. 

ROSALlND 
Ben mi amca? 

DÖK FREDERICK 
Evet sen, yeğen. 
Önümüzdeki on gün içinde 
Sarayımıza yirmi milden fazla yakla§tığın görülürse öıürsün. 

ROSALlND 
Ne olur yüce efendimiz, 
Söyler misiniz, ne suç işledim? 
Eğer ben kendimi tanıyorsam, 
Ne istediğimi biliyorsam, 
Rüya görmüyorsam, aklım ba§ımdaysa, 
Ki öyle olduğuna inanıyorum, o zaman sevgili amca, 
Siz efendimize karşı asla kusur etmedim, 
Hatta, kafamın içinde kalmış, doğmamış bir düşünceyle bile. 

DÜl< 
Bütün hainler aynıdır. 
Lafla kendilerini temize çıkarmaya gelince, 
Hepsi de melekler kadar masum olur. 
Sana inanmıyorum, o kadar. 

ROSALlND 
Ama bana inanmamanız beni hain yapmaz kil 
Söyler misiniz, neye dayanıyor bu düşünceniz? 

DıK FREDERICK 
Babanın kızı değil misin; bu yeter de artar bile. 
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ROSALIND 
Siz efendimiz onun Dükalığına el koyduğunda da kızıydımi 
Siz efendimiz onu sürgüne yolladığında da kızıydım. 
1hanet babadan evlada geçmez lordum; 
Eğer onu hısım akrabadan alıyorsak da, 
Bunun benimle ilgisi ne? Babam hain değildi ki. 
O halde, sayın efendim, sırf yoksul olduğum için 
Hain olduğumu sanmıyorsunuz herhalde. 

CELIA 
Majesteleri, konU§mama izin verin. 

DÜK FREDERICK 
Evet Celia, onu senin hatınna burda tuttuk; 
Yoksa çoktan babasının yanını boylamıştı. 

CELIA 
Ama, burda kalsın diye size ben yalvarmamıştım ki; 
Siz bunu kendi isteğinizle ve ona acıdığınız için yapmıştınız. 
O zaman, onun değerini bilemeyecek kadar küçüktüm; 
Ama şimdi biliyorum. Eğer o hainse, 
Ben de hainim. Biz onunla hep birlikte yattık, 
Birlikte kalktıki ders çalıştık, oynadık, yemek yedik; 
Nereye gittiysek, Juno'nun kuğuları gibi,<41 
Hep ikimiz birlikte gittik, hiç ayrılmadık. 

DÜl< FREDERICK 
O sana göre fazla kurnaz. Yumuşak başlı, sessiz, 
Uysal tavırlarıyla insanları etkiliyor; ona acıyorlar. 
Sen çok aptalsıni senin §Öhretini çalıyori 
O gittikten sonra daha parlak, daha erdemli görüneceksin. 
Onun için, hiç ağzını açma. 
Kararım kesindir ve hiçbir şekilde değişemez. 
Sürgüne gidecek. 

39 
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CELIA 
O zaman aynı kararı benim için de verin efendimiz. 
O yanımda olmadan ben yapyamam. 

DÜK FREDERICK 
Aptallık etmeyi bırak. Sen, yeğen, hazırlıldannı yap. 
Eğer verdi�im süreyi geçirirsen, §erefim üzerine yemin ederim, 
Verilen karar uygulanır ve ölürsün. 

(Dak FTederick ve � çıkar.) 
CELIA 

Ah zavallı Rosalind'ci�m benim, nereye gideceksin? 
ıstersen babalan de�şelim. Benimkini sana vereyim. 
Bak, sakın benden daha çok üzüleyim deme! 

ROSALIND 
Ama benim daha çok gerekçem var. 

CELIA 
Hayır kuzin, yok. 
Ne olur neıelen. Baksana şu DüJc'e, 
Beni, yani kendi kızını bile sürgüne mahkQm etti. 

ROSALIND 
Hayır, etmedi. 

CELIA 
Etmedi mi? O zaman bendeki sevgi Rosalind'de yok demek; 
Çünkü o sevgi sana, seninle benim bir oldu�u öğretmeliydi. 
Biz bölünebilir miyiz? Nasıl ayrılabiliriz, canım arkadaşım? 
Y 00, bence babam kendine başka bir vAris bulsun. 
Onun için, iyisi mi gel de ıimdi plan yapalım; 
Nasıl kaçabiliriı, nereye gidebiliriı, 
Yanımıza neler almamız gerekiyor, bunlan konU§3lım. 
Yoksa, bu bahtsızlığı kendin göğüslemeye, 
Beni kenara itip dertlerine tek başına kadanmaya hiç 

heveslenıne. 
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Çünkü, felaketimiz karşısında rengi solan şu gö1dcubbe adına 
yemin ederim. 

Ne dersen de, ben de seninle geliyorum. 

ROSALIND 
Peki ama, nereye gidebiliriz ki? 

CELIA 
Arden Ormanı'na gider amcamı buluruz. 

ROSALIND 
Eyvah, bizim gibi genç kızlar bu kaclar uzağa nasıl gider? 
Kimbilir ne tehlikeler vardır yolda? 
qkıyanın gözünü.döndünnede güzellik altından önce gelir. 

CELIA 
O zaman ben de eski püskü şeyler giyer, 
Yüzümü de balçıkla sıvanm; sen de aynınt yap. 
Böylece yolumuza gider, soyguncuların filan da dikkatini 

çekmeyiz. 

ROSALIND 
Peki, ben biraz boylu oldu�ma göre, erkek kılığına girsem, 
Baştan aşağı erkek gibi giyinip kuşansam daha iyi olmaz mı? 
Şöyle kalçamda heybedi bir pala, 
Elimde bir yaban domuzu kargısı düşün. 
Yüreğimde, gizli gizli, kadınca korku yatsa da, 
Dııtan kendimize ,öyle cakalı, afilt hava verdik mi tamamdır; 
Zaten bir sürü ödlek erkeğin de yaptığı bundan farklı değil: 
Yürekli ve yiğit görünmeye çalışmak yani. 

CELIA 
Peki erkek oıdu� zaman adın ne olacak? 

ROSALIND 
Jüpiter'in uşağının adından aşağısı bana yakl§m8Z; 
Onun için bana Ganymede diyebilirsin. (S) 
Senin adın ne olacak? 
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CELIA 
Durumumla ilgili bir şey olsun. 
Tamam, bundan böyle adım artık Celia değil, Aliena.<61 

ROSALlND 
Pekala; bu arada, babanın sarayından 
O komik soytarıyı da ayartmaya ne dersin? 
Yolculuğumuzda bize eğlence çıkardı. 

CELIA 
Dünyanın öbür ucuna gel desem gelir benimle; 
Bırak onunla ben konu§3.yım. Hadi gidelim; 
Mücevherlerimizi, paramlZı, e§yamızı filan alalım. 
Sonra da plan yapalım; bakalım en uygun ne zaman kaçabiliriz 
Ve pe§imden gelecek olanları en iyi nasıl atlatabiliriz. 
Hadi §imdi, yürek rahatlığıyla yollanalım; 
Ama sürgüne değil özgürlüğe. 

(Çıkarlar .) 



tKtNCİ PERDE 

B i r i nci S a h n e  

(Arden Ormanı. Bayük Dak, Amiens, ve onnancı kılıRında iki aç lord 
girer.) 

BÜYÜK DÜl< 
Ee, dostlanm, sürgündeki kardeşlerim; 

. Bu hayata alıştıktan sonra, sizce de her şey, 
O sahte, tantanalı ortamdan daha tatlı değil mi? 
Şu orman, hasetlik dolu saraydan daha güvenli değil mi? 
Adernin çektiği sıkıntıyı hissetmiyoruz bile burda, (1) 
Mevsimler önemli değil bizim için: 
Kış günü esen dondurucu rüzgar, 
Hırçın uğultusu ve keskin diıleriyle 
Bedenime çarpıp beni ısırdığında, 
Soğuktan kaskatı kesilsem de, gülümsüyor, 
"Hiç değilse iltifattan sayılmaz bu," diyorum, 
"Bunlann hepsi yalnızca birer danışman; 
Ben neyim, nasıl bir varlığım, 
Duyulanm aracılığıyla anlamarnı sağlıyorlar." 
Acı günlerin kazancı tadı olur: 
Tıpkı çirkin ve zehirli kurbağa gibi, 
Tepesinde değerli bir mücevher taşır. (8) 
İşte biz de insanlardan uzak burda yaşarken, 
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Ağaçlarda diller, akarsularda kitaplar, 
Taşlarda Tann sözü ve her şeyde iyilik buluruz. 

AMIENS 
Ben değiştirmek istemezdim bu hayatı. 
Ağzınıza sağlık Dük Hanederi, 
Şu kaderin bize ettiklerini tadı dilinizle 
Ne hO§ yorumladınız, ne güzel yumU§atnnız! 

BÜYÜKDÜl< 
Hadi, lcaraca avına çıkalım isterseniz, ha? 
Ama, o zavallı benekli soytanlar da 
Bu ıssız şehrin asıl yerlileri; 
Bu yüzden onları böyle kendi memleketlerinde, 
Yuvarlacık sağılannı oklarla deşip öldürmeye 
İçim elvermiyor doğrusu. 

BlRtNCt LORD 
Haklısınız Lordum; 
Bizim ınahzun Jaques de buna üzülüyor; 
Yeminle diyor ki, zorbalıkta siz, 
Sizi sürgüne gönderen kardeşinizi bastınyormuşsunuz. 
Bakın bugün ne oldu: bir ara J aques, 
Bir meşe ağacının dibinde yarı gelmiş yatarken, 
Lord Amierıs'le birlikte arkadan usulca sokulduk. 
Baktık, dibinde yattığı meşenin asırlık kökleri, 
Topraktan sıynlıp, hemen oracıkta 
Gürül gürül akan dereye bir göz anverelim demişler; 
Sürüden ayn düşmüş zavallı bir geyik de aynı yerde 
Mahzun ve çaresiz duruyordu; hayvancağız öyle böğürüyordu ki; 
Harcadığı çabadan deri giysisi sanki patlayacak gibi geriliyor, 
Kocaman yuvarlak gözyaşı damlalan acıklı bir şekilde 
Peşpeşe o masum burnundan aşağı süzüıüyordu. 
İşte bizim mahzun Jaques de pür dikkat, 
Bu tüylü, şaşkın soytarıyı seyrediyor, 
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Hayvanın, çağııdayan suyun tam kenannda durup, 
Akıttığı gözyaşlarıyla suyu çotaJ.t1§ına bakıyordu. 

BÜYÜK DÜK 
Peki ne diyordu Jaques? 
Gördü!ü şeyden ders filan çıkarmıyor muydu? 

BIRlNCI LORD 
00, hem de nasıl; ne cevherler dökülüyordu ağzından! 
Önce, geyiğin, suya ihtiyacı olmayan dereye 
Gözyaşı dökmesi üzerine konuı�: "Zavallı geyik," dedi, 
"Tıpkı vasiyetini hazırlayan insanlar gibisin: 

Zaten yeterinden çok malı olana 
Daha da fazlasını veriyorsun." 
Sonra da geyiğin ne kadar yalnız olduğu, 
Kadife derili dostlan tarafından nasıl terk edilip 
Bir ba§ına bırakıIdıAt üzerine fikir yürüttü. 
"Şu iıe bakın yahu," dedi, 
"J)üşenin dostu olmaz diye buna derler iıte." 
O anda da, iyi besili, kaygısız bir sürü, 
Şöyle durup bir selam vermeye bile tenezzül etmeden, 
Hoplaya zıplaya garip geyiğin yanından geçti gitti. 
Bunun üzerine, "Ee," dedi Jaques, 
"Geçin bakalım tombul ve yağlı yuıtta§lar, devir böyle. 
Niye hakasınız ki §ll yoksul ve batml§ kiliye?" 
Sonra ülkeye, şehire, saraya verdi veri§tirdi; 
Y 3§adığımız şu hayatın da altını üstünü bırakmadı; 
Yemin etti; hepimiz zorba ve gaddarmı§ız; 
Hatti daha betermiıiz; 
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Hayvanlann doğup büyüdilleleri yaşama alanlanna konmU§uz, 
Onlan ürkütüyor, öldürüyormU§UZ. 

BÜYÜK DÜl< 
Peki sonra, onu öyle bıraktınız mı? 
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lKtNcı LORD 
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Evet Lordum, biz ordan aynlırken bir yandan ağlıyor, 
Bir yandan da 
Hıçkınp duran geyikle ilgili yorumlanna devam ediyordu. 

BÜYÜK DÜK 
Hadi şurayı gösterin bana; 
Bu aksilik nöbetleri tuttuğunda onunla atışmaya bayılıyorum. 
Bu zamanlarda bayağı dolu oluyor çünkü. 

BİRİNCı LORD 
Gelin sizi hemen götüreyim ona. 

(Çıluırlar. ) 

İ k i nci S a h n e  

(Sara�. Dak Frederick'le lordlar girer.) 

DÜK FREDERICK 
Yani onlan hiç gören olmamış, öyle mi? 
Mümkün değiL. Bu işte mutlaka 
Benim sarayımdaki bazı hainlerin parmağı var. 

BıRİNcı LORD 
Herkese soruldu, kızmızı kimse görmemi§. 
Odasında hizmetine bakan nedimeleri 
Gece yattığını görmÜ§ler; ama sabah erken hakmışlar ki, 
Yatak, hazinesinden yoksun. 

IKINCI LORD 
Lordum, hani aşağılık bir soytan vardı ya, 
Sizi sık sık güldürürdü; o da yok ortada. 
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Prenses'in nedimesi Hisperia i tiraf etti; 
KızınızIa kuzini konuşurken gizlice dinlemiş; 
Hani şu güçlü Charles'ı yenen güreşçiden 
Övgü ve hayranlıkla söz ediyorlarmış. 
Dediğine bakılırsa, her nereye gittilerse 
Bu genç güreşçi de mutlaka orada olmalıymış. 

DÜK FREDERICK 
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Charles'ın kardeşini çağırtınj getirin o genci bana. 
Bulamazsanız, ağabeyini getirin; ben ona kardeşini buldumrum. 
Hadi sallanmayın; sorup soruşturmakla da vakit kaybetmeden, 
Bu akılsız ka�aklan bir an önce geri getirmeye bakın. 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Öliver'm evinin öna. Orlando'yla Adam ayrı ayrı girerler.) 

ORLANDO 
Hey, kim var orda? 

ADAM 
O da ne, benim gen.,: efendim! Ah benim güzel efendim, 
Ah benim canım efendim; 
Ah ihtiyar Sir Rowland'ın yaşayan anıtı! 
Ama ne işiniz var burda? Neden namuslusunuz? 
Halk sizi neden seviyor? Ve ne demeye 
Nazik, güçlü ve yüreklisiniz? 
O huysuz Dük'ün başgüreşçisini yenmek gibi 
Aptalca bir iş yapmak da nerden aklınıza geldi? 
Ününüz sizden önce buraya ulaştı bile. 
Biliyor musunuz ki, bazı insanların sahip olduğu nimetler 
Kendileri için düşmandan farksızdır. 
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Sizinkiler de İ§te öyle. 
Erdemlerinizin hepsi, iyi yürekli efendim, 
Karşınıza dikilmiş kutsal ve mübarek birer hain. 
Ah, nasıl bir dünya ki bu, 
ımanoğlunun sahip olduğu her güzellik 
Zehir oluyor kendine! 

ORLANDO 
Niye; ne oldu ki? 

ADAM 
Ah taHhsiz genç, 
Sakın bu kapılardan içeri gireyim demeyin; 
Şu çatının altında yaşayan adam, 
Tüm erdemlerinizin dÜ§manı sizin. 
Ağabeyiniz; yoo yoo, ağabey filan değil; yine de -

Aynı babanın evladı diyecektim ama-
Ama hayır, evlat da değil, ona evlat diyemem; 
ışte o, sizin övgülerinizi duymll§ ve niyeti de, 
Bu gece, evde her zaman yattılmız bölmeyi, 
ıçinde sizinle birlikte ateşe vermek. 
Bunu başaramazsa, 
Canınıza kıymanın başka bir yolunu bulacak. 
Bütün konıı§malarını ve planlarını duydum. 
Burası yuva, ev filan değil artık, kasap dükkAnı. 
Sakının bu evden, korkun ve asla içeri adım atmayın. 

ORLANDO 
Iyi ama Adam, nereye gidebilirim ki? 

ADAM 
Nereye giderseniz gidin; yeter ki buraya gelmeyin. 

ORLANDO 
Ne yani, kapı kapı dolıı§ıp yiyecek mi dileneyim; 
Yoksa yollara düşüp zorbalıkla, kılıcımın gücüyle 
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E§kıyalık mı yapayım? EAer yapmamı istediğin bu deAilse, 
Elimden b3§ka ne gelir bilmiyorum. 
Ama yapabilecek olsam da yapmam bunu. 
Bu yola b3§vurmaktansa, kam bozulmuş 
Ve gözünü kan bürümüş bir aAabeyin 
Gaddarlığına boyun eğerim daha iyi. 

ADAM 
Y 00, bunu yapmayın. Birikmiş beş yüz alnmm varj 
Babanızın saAlığında dişimden tırnağımdan artırmıştımj 
Gün gelip elden ayaktan düşersem, 
Y3§lılıkta bakanım olmaz da bir köşeye atılırsam 
Bana güvence olur diye bir kenara koymuştum. 
Alın bu parayı; kargaların rızkım veren, 
Serçeyi aç bırakmayan yüce T ann, 
Beni de Y3§lılıkta garip bırakmaı elbet. 
l§te alnnlar burdaj hepsi sizin olsun. 
İzin verin ben de upğımz olayım. 
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Y Q§lı göründüğtime bakmayın, gücüm kuvvetim yerinde; 
Gençliğimde, bedeni kızı§tırıp azdtran içkileri hiç kullanmadım; 
Ne de zevke sefaya dalıp, 
Y 3§lılıkta beni zayıf ve halsiz düşürecek işlere kalkıştım. 
Bu yüzden, ihtiyarlığım çetm bir kış gibij 
Karlı buzlu, ama doğaL. 
Ne olur, bırakın sizinle geleyim; her işinizi yaparım, 
Her şeyde yardım ederim size, gençleri aratmam. 

ORLANDO 
Ah sevgili ihtiyar, o eski zamarıların sadakati 
Nasıl da yüzünden okunuyor. O günlerde insanlar 
Kaqılık beklemeden, görev uğruna ter dökerlerdi. 
Bugün senin gibi kimse kalmadı artıkj 
Ucunda yükselme yoksa kimse terlemiyorj 
Isteğine kaVUftu� anda da derhal işi gücü bırakıyor. 
Ama sen böyle deAilsin. 
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Ne yazık ki zavallı ihtiyar, sen çürümüş bir ağacı buduyorsun: 
Harcadığ'ın emek de çektiğin eziyet de boş; 
O ağ'acın tek bir çiçek bile açabilecek hali yok artık. 
Ama madem istiyorsun, hadi birlikte yola düşelim; 
Bakarsın senin gençlik harçlığını tüketmeden önce 
Yerleşecek bir yer bulur, geçinir gideriz seninle. 

ADAM 
O zaman siz öne düşün efendim; 
Ben olan doğ'ruluk ve sadakatimle 
Son n�fesime kadar peşinizdeyim. 
on yedi yaşından nerdeyse seksen yaşına kadar 
Burda yaşadım ben; ama artık burda yaşamıyorum. 
on yedi yaşında başını alıp kısmetini aramaya çıkan çok olur; 
Ama yaş seksene vardı mı, vakit çok geçtir artık. 
Bundan sonra da para pul yok gözümde; 
Yeter ki rahat öleyim, borcum olmasın efendime. 

(Çıkarlar. ) 

D ö r d ü ncü S a h n e  

(Arden Onnam. GanymecIe kılıgmda Rosalind, Aliena lalıfında Celia, 
ve Touchstone girer.) 

ROSALIND 
Ah, ruhum öyle yorgun ki! 

TOUCHSTONE 
Ruhum umurumda değil, bacaklanm yorgun olmasaydı. 

ROSALIND 
Şu erkek kılığ'ıma ayıp olacağını bilmesem, içimden gelen sesi 
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dinleyip kadın gibi ağlayacağım. Ama, madem yelek pantolon 
giydik, onlann hakkını verip etekliğe lcar§ı yiğitliği elden bırak
mamalıyız. Onun için, hadi. cesaret Aliena'cığın .. 

CELlA 
Ne olur bana acıyın. Daha fazla yürüyecek halim kalmadı. 

TOUCHSTONE 
Vallahi seni 1:a§ımaktansa. sana acırım daha iyi. Acımak .paray
la değil çünkü; ama taşı deseydin iş değişirdi; tabii kesende de 
metelik yoktur herhalde. 

ROSALIND 
Eh, işte burası Arden Ormanı. 

TOUCHSTONE 
Evet şimdi Arden'dayım; şapşallığıma doymayayım; evimde otur
sam olmazdı sanki; ama madem yola düştü�, sızlanmanın alemi 
yok. 

ROSALIND 
Evet Touchstone, bence de öyle. 

(Corin ile Silvius girer.) 

Hey şu gelenlere bakın, 
Genç bir adamla bir ihtiyar; 
Bayağı ciddi lafa dalmışlar. 

CORIN 
Bunu yaptın mı, seni hep hor görür. 

SILVIUS 
Ah Corin, onu ne kadar seviyorum bir bilsen! 

CORIN 
Biraz tahmin edebiliyorum; çünkü bir zamanlar ben de sevmiş
tim. 
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sııvrus 
Y 00 Corin, bu ya§ta imkan yok bilemezsin; 
Gençli�inde istediğin kadar içten sevmiı ol; 
Geceyansı yastığa kapanıp istediğin kadar iç çekmi§ ol. 
Bence dünyada yoktur benim gibi sevmiı erkek; 
Ama ola ki geçmi§te sen de benim gibi a§ka dü§tüysen, 
Kimbilir kendinden geçip ne saçmalıkfar yapmı§Sındır. 

CORIN 
Binlercesini yaptım, ama unuttum gitti. 

SIlVlUS 
O zaman asla yürekten sevmemi§Sin demek. 
A§k yüzünden yaptığın §applca §eylerden 
En küçüğünü bile banrlamıyorsan, 
Hiç sevmemi§Sin bence sen. 
Ya da ıu anda benim yapnğım gibi oturup 
Sevdiğini öve öve kat§ındakini bıknrmadıysan, 
Hiç sevmemi§Sin bence sen. 
Ya da, a§kımın lu anda bana yaptırdığı gibi, 
Aık yüzünden sen de ansızın, 
Hop diye, i§te böyle fırlayıp kaçmadıysan, 
Hiç 'sevmemi§Sin bence sen. 
Ah Phebe, Phebe, Phebe! 

(Çıkar.) 
ROSALIND 

Ah, zavallı çoban; senin yarana bakayım derken, 
Bak §U kara talihime ki kendi yaram geldi aklıma. 

TOUCHSTONE 
Benim de kendiminki. Hatırlıyorum da, ben 3.§ık olduğumda kı
lıcımı ta§a vurup kırmı§nm; al bakalım, demiştim, gece vakti 
Jane Sm,ile'a gitmek nasıl olurmU§ gör; Jane'in tokacını(9l öptü
ğümü hatırlıyorum; aynca, inekten süt sağarken o §itin nasırlı 
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elleriyle tuttuğu memeleri de öpmüştüm; ayrıca, onun yerine 
bir kabuklu bezelyeye(lO) ilani aşk ettiöimi de hanrlıyorum. Hat� 
tA, kabuğun içinden iki bezelye çıkanp ona verdiğimi ve göz� 
yaşlan içinde hüngür hüngür şöyle dedi�imi hatırlıyorum: "Lüt� 
fen bunları benim için tak". Biz gerçek 9.§ıklar tuhaf yollarla 
gösteril'iz aşkımızı; ama doğada her şey ölümlü olduğuna göre, 
aşka düşen her doğal varlığın da ölümlü olduğu aptallığından 
belli olur. 

ROSALIND 
Farkında olmadan, bayağı akıllıca konllfuyorsun. 

TOUCHSTONE 
Vallahi, kendi aklımın hiç farkında olamadım; bir gün o aklıma 
çarpıp bacağımı filan kırarsam farkında olurum herhalde. 

ROSALIND 
Ey Jüpiter, şu çobanın aşkı 
Tam benimkinin aynı. 

TOUCHSTONE 
Benimkinin de, diyecektim; ama benimki biraz hayatladı. 

CELIA 
Biriniz §u adama sorsun bakalım, altın karşılığı yiyecek verir mi 
bize. Açlıktan ölmek üzereyim. 

TOUCHSTONE 
Hey, sen, soytan! 

ROSALIND 
Sus be ŞBpşal, adamı sizin aileden sandın galiba. 

CORIN 
Ne var, kimsiniz? 

TOUCHSTONE 
Senden iyi birileri, bayım. 
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CORIN 
İyi bari, yoksa felaket olurdu haliniz. 

ROSALIND 
Sus diyorum soytarı! İyi akşamlar dostum. 

CORIN 
Size de kibar bayım; hepinize iyi ak§amlar. 

ROSALlND 
Ne olur çoban, eğer buralarda sevgi ya da altın kaf§ılığı 
Yiyecek ve barınak bulmak mümkünse, 
Bize §Öyle dinlenip bir §eyler yiyebileceğimiz bir yer göstersene. 
Şu kucağıı yürümekten o kadar bitkin dü§tü ki, 
Nerdeyse halsizlikten bayılmak üzere. 

CORIN 
Güzel efendim, çok üzüldüm, 
Kendimden çok ona acıdım şimdi, 
Keşke elimde olsaydı da ona yardım edebilseydim. 
Ama ben başka bir adama çobanlık yapıyorum; 
Otlattığım koyunların yününü bana kırktırmazlar. 
Efendim de aksi biridir; insanları ağırlasam da 
Cennetlik olsam filan diye dÜ§ünmez. 
Ayrıca, evi, sürüleri ve otlakları, hep satılıyor; 
Kendisi burda değil, onun için de 
Ağııda şu anda size göre hiç yiyecek yok. 
Ama isterseniz gelin de ne varsa görün, 
Yani, ben derim ki, ho§ gelmiş olursunuz. 

ROSALINO 
Kim alıyor efendinin koyunuyla otlağını? 

CORIN 
Biraz önce burda gördüğünüz çoban. 
Ama aslında o kolay kolay mal almaz. 
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ROSALIND 
Peki o zaman, adamın hakkını yemeden, 
Evini, odağını ve sürüsünü bizim için alıversene; 
Parasını biz öderiz. 

CELIA 
Senin de ücretini artırırız. Burayı beğendim; 
Bence güzel vakit geçer burda. 

CORIN 
Benim bildiğim, hepsi satılık. 
Hadi o zaman gelin; alıcı gözüyle bakın, 
Toprağı beğenirseniz, kazancı işinize gelirse, 
Bu hayatı da severseniz, ben de 
Sizin sadık hizmet:karınız olurum; 
Altınlannızla da burayı hemen alınm. 

(Çıkarlar.) 

B e ş i nci  S a h n e  

(Ormanda sakin bir klişe. Amiens, }aques ve ötekiler girer.) 

AMIENS (Şarkı siJyler.)  

Yemyeşil yaprakh ağacın gijlgesinde 
Varsa benimle uzanacak kimse; 

Sesini kuşların sesine uyduracak, 
Kuşlara e§lik edip kuşlar gibi §aklyacak; 

Hadi gelsin, hadi gelsin, hadi gelsin. 
Di4man filan bulamaz kimse burda 

Kara kışla fırtınayı saymtıZsa -
Hiç merak etmesin. 

55 
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JAQUES 
Hadi, biraz daha, biraz daha, ne olur. 

AMIENS 
Ama Monsieur Jaques, hüzünlenirsiniz sonra. 

JAQUES 
Bayılınm hüzünlenmeye. Hadi, ne olur, biraz daha. Sansann 
yumurtayı delip içini emdi�i gibi, ben de şarkılardan melankoli 
çekip almakta ustayımdır. Biraz daha, hadi ne olur, biraz daha. 

AMIENS 
Sesim kısık, sizi eğlendirebileceğimi sanmıyorum. 

JAQUES 
Beni eğlendir diyen i kim; şarkı söylemeni istiyorum ben. Hadi 
hadi, §Öyle bir stanzo daha. Stanzo muydu neydi? (11) 

AMIENS 
Nasıl isterseniz Monsieur Jaques. 

JAQUES 
Her neyse, adlar olmasa da olur; nasıl olsa kimseden alacağım 
yok. (11) Hadi, şarkı söyleyecek misin? 

AMIENS 
Söyleyesim yok, ama madem istiyorsunuz. 

JAQUES 
Halı, işte §Öyle! Ben kimseye kolay kolay teşekkür etmem ama 
sana ediyorum. Aslında nezaket dediğin iki şebeğin alışverişin' 
den ba§ka bir şey değil: Biri bana yürekten teşekkür etti mi, 
acaba ona kaç para verdim de bana böyle dilenci gibi dolu dolu 
teşekkür ediyor diye düşünürüm. Hadi bakalım, duyahm şarkı, 
nı; ve siz, şarkı söylemeyecek olarılar da dilinizi tutun. 

AMiENS 
PekAlA, şarkıyı bitireyim. Siz ,Çle baylar bu arada sofrayı hazırla, 
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yın. Dük, bu ağacın altında içecekmi§ içkisini. Bütün gün sizi 
anyordu. 

JAQUES 
Ben de bütün gün ondan kaçıyordum. Bana göre biraz fazla tar
tl§ma meraklısı. Benim de aklıma konu§8cak bir sürü §eY geli
yor; ama T ann'ya §ükredip kendime saklıyorum bunlan; övün
me vesilesi yapmıyorum. Hadi, §akı bakalım, hadi. 

AMIENS (Ştırla siiyler.) 

GözÜ tok kim varsa şu dünyada; 
Y CI§47lU1yı seven açık 1uwada.; 

Kendi yiyeceğini kendi bulan; 
Bu/dutu,yla yetinen. buna da şükür diyen; 

Hadi gelsin, hadi gelsin, hadi gelsin. 

JAQUES 

Kara laşla fırtınayı saymava. 
Düşman filan gfueme:ı: burda, 
Hiç merak etmesin. 

Tam bu besteye uyacak bir güfte var bende de; daha dün yap
tım, hem de hiç hayalimi kullanmadan. sana vereyim onu. 

AMIENS 
lyi, ben de aynı havada söylerim. 

JAQUES 
Bak §Öyle: 

Ena:yi kim varsa şu dün'Joda, 
Varını yofunu, rahatmı bırakan arkada; 

Inatla biJdi� �; 
�klik edip 'JUTdundıın kaçan; 

Dükdame, dü1cdame, dü1cdame, 

Gelsin katılsm bif,e, 
Gih'sün o ŞaWıL gij:ı:leri:yk; 

onun gibisi bi:ı:im burda SÜTÜyk. 
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AMIENS 
İyi de, "Dükdame" ne demek? 

JAQUES 
Eski Yunanca; soytanlara "toplanın" çağnsı. Şimdi ben gidip bi, 
raz kestinneye çalışaca�m; beceremezsem, basanm küfürü Mı, 
sır'ın tüm ilk doğmuşlanna.(JJ) 

A l t ı n c ı  S a h n e  

(Onnanda başka bir ye:r. Orlando'yla Adam gire:r.) 

ADAM 
Canım efendim, artık halim kalmadı. Açlıktan ölüyorum. Iyisi 
mi ben §Uraya uzanayım, yattıAım yer mezanm olsun. Elveda, 
iyi yürekli efendim. 

ORLANOO 
Hadi hadi Adam, bu da ne deml!k! Sen bu kadar yüreksiz mi, 
sin? Canlan biraz, telaşlanma, hadi topla kendini. EAer bu vahşi 
onnanda yaban hayvanı diye bir şey varsa, ya ben ona yem olu, 
rum, ya da onu sana yifecek yapanm. Ölüme yakın olan sen de' 
ğilsin, dÜ§ÜIlcen. Benim hatınm için aklını takma buna; ben 
gelene kadar ölümü kendinç yaklaştırma. Ben hemen dönerim, 
eğer sana yiyecek bir şeyler getiremezsem o zaman izin veririm 
ölürsün; ama sakın ben gelmeden öleyim deme yoksa bütün ça, 
balarım boşa gider. Hah, işte oldu bak! Canlandın bile. Hemen 
dönüyorum. Ama böyle açıkta yatamazsın. Kalk, ö:ıce sana bir 
sığınak bulalım; merak etme, eğer bu onnanda canlı varsa, seni 
açlıktan öldünnem. Hadi Adam, hadi, üzülme. 

(ÇI1car/ar. ) 
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Y e d i n c i S a h n e  

(Onnanda başka bir YeT. /ılaç. altında bir YeT sofrası . Bayak Dak, 
Amiens ve haydut kıhgznda lordlar gireT.) 

BÜYÜK DÜK 
Bence mutlaka hayvana dönüştü; 
çünkü insan görünümünde olsa bir kö§ede görürdük. 

BıRİNcı LORD 
Hayır lordum, daha biraz önce burdaydı. 
Keyfi de yerindeydi; §arkı dinliyordu. 

BÜYÜK DÜK 
Kendi kendiyle uyum sağlayamamı§ bu adam 
Şimdi müziksever mi oldu yani? 
Bu gidi§le göklerin akordu da bozulursa hiç §a§mamY4) 
Hadi bulun onu, söyleyin kendisiyle konu§acaklarım var. 

BıRİNcı LORD 
İ§te kendi geldi bile, beni de arama zahmetinden kurtardı. 

(Jaques gireT.) 

BÜYÜK DÜK 
00 monsieur, nerelerdesiniz? Hayat zor yani; 
Biz zavallı dostlarınız size bir türlü kavupmıyoruz. 
Allah Allah, bakıyorum keyfiniz de yerinde! 

JAQUES 
Soytan gördüm, soytan. Ormanda bir soytan gördüm! 
Ala giysili soytanj §ll dünyanın İ§ine bakın! 
Yediğim ekmek hakkı için, bir soytan gördüm; 
Yan gelip yatmı§ güne§leniyorduj 
Bir yandan da Kader Tannçası'na veri§tiriyor, 
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Veryansın ediyordu, i§te bu ala giysili soytan. 
"ıyi günler, şapşal soytan," dedim. Y 00 bayım, dedi, 
"T ann kısmetimi açana kadar şapşal deme bana." 
Sonra cebinden bir saat çıkardı; 
Donuk gözlerle baktı bu saate 
Ve çok bilgece, "Saat on," dedi ve devam etti, 
"Yaşamak dediğin ne ki! Daha bir saat önce dokuzdu, 
Bir saat sonraysa on bir olacak ve işte böyle, bizler de 
Saatten saate olgunlaşıyor, olgunlaşıyor; 
Saatten saate çürüyor, çürüyoruz; 
Bu ,hikaye de böyle sürüp gidiyor." 
Ala giysili soytannın zaman üzerine çektiği bu nutku duymamla 
Kendimi tutamayıp padamam bir oldu; 
Horozlar gibi yırtınırcasına gütmeye başladım; 
Doğrusu soytanların bu kadar derin düşündüğünü bilmezdim. 
Soytannın saatiyle aralıksız bir saat güldüm. 
Hey gidi soylu soytan! Ey yüce soytan! 
Ala giysi gibisi yok şu dünyada. 

BÜYÜK DÜl< 
Kimmiş bu soytarı? 

JAQUES 
Hey yüce soytan! Bir zamanlar saraylıymış; 
Dediğine bakılırsa tanımayan yokmuş onu, 
Genç ve güzel bayanlar arasında. 
Üstelik adamın beyninde - ki kupkuru bu beyin, 
Tıpkı yolculukta yenmeden kalınış peksimet (tS) -

Tıka basa gözlemle dolu acayip köşeler var. 
Bu gözlemleri yeri geldikçe parça bölük çıkarıyor. 
Ah, keşke ben de soytarı olsaydım; 
Şöyle güzel bir ala giysim olsaydı. 

BÜYÜI< DÜK 
Olacak, merak etme. 
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JAQUES 
Hayatta tek isteğim bu! 
Yeter ki sizler de 'beni akıllı sanmayın, 
Bu yönde kafanızı saran her fikri, önyargıyı 
Kökleriyle birlikte iyice ayıklayıp atın ardan. 
Rüzgar gibi özgür olmalıyım her davranı§ımda, 
Canım kime esmek isterse ona esmeliyimj 
Soytan böyle olur çünkü. 
Zırvalarıma en çok kimler alınırsa 
En çok gülen onlar olmalı. 
Peki ama neden? Neden en çok onlar gülmeli? 
Bizim mahalle kilisesinin yolu ne kadar belliy;e 
Bunun nedeni de o kadar belli. 
Soytandan yediği akıllıca darbeyle sarsıldığı halde 
Hiç canı yanmaml§ gibi yapan aptallık eder bence. 
Çünkü o zaman, soytannın attığı ta§larla, 
Akıllı ki§inin aptallığı paramparça ortaya dökülür. 
Giydirin bana ala giysimi. İzin verin, içimi dökeyim; 
Bakın o zaman, bu hastalıklı dünyanın 
tltihaplı bedenini nasıl tertemiz temizliyorum; 
Yeter ki insanlar vereceiim ilaca katlanabilsin. 

BÜYÜK DÜK 
Ayıp ayıp, utarı! Senin ne yapacaiım ben biliyorum. 

JAQUES 
Ne yapabilirim ki iyilikten başka! Be§ para almadan üstelik! 

BÜYÜK DÜK 
Günahı kınarken bile günahlann en adisini, 
En iğrencini i§liyorsun. 
Sen kendin uslanmaz azgının birisin; 
Ne bedensel dürtülerine hakim olmayı bilirsin ne uçkuruna; 
Başıbo§ y.yı§ın yüzünden kaptıim 
Ne kadar yara, çıban, iltihap varsa 
Şimdi hepsini öteki insarılara bulaştırmak istiyorsun. 
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JAQUES 
Y 00, günah her yerde kol gezerken, 
Kimse tek kişinin üstüne yıkamaz bunu. 
Kendiliğinden gücü tükenip yatışana kadar 
Denizler gibi kabara kabara akmıyor mu? 
Şehirde hangi sade vatandaş, hangi kadın, 
Sırtında prenseslere yaraşır pahalı giysiler taşımıyor? 
Bunların hangisi gelip de 
"Beni mi kastediyorsun," diyebilir, 
Komşusu da tıpkı kendi gibiyse eğer? 
En adi işte çalışanlar arasından bile kim çıkıp, 
Onu hedef aldığımı sanarak, 
"Şık giysilerimin parasını sen mi verdin," 
Diye bana çıkışabilir ve bunu yaparken de 
Tam sözünü ettiğim türden bir budala olduğunu açığa vurabilir? 
İşte buyrun! Hadi bakalım, nasıl yapabilir ha? Nasıl? 
O halde ben kime dil uzatıp haksızlık etmişim? 
Eğer söylediklerim doğruysa, o kendine haksızlık etmiştir. 
Yok eğer masumsa, o zaman da benim sataşmalarım 
Yaban kazian gibi hiçbir insana yaklaşmadan 
Açıktan uçup gitmiş demek. 
Hey, şu gelen de kim? 

(Elinde kılıcı,la Orlando girer.) 

ORLANDO 
Durun, derhal bırakın yemeği! 

JAQUES 
Ama daha hiç yemedim Içi. 

ORLANDO 
Olsun, önce gerçek açlar yiyecek. 

JAQUES 
Bu horoz da nerden çıktı? 
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BÜYÜK DÜl< 
Bakıyorum görgü, terbiye gibi şeylerden haberin yok: 
Çektiğin sıkıntılar mı seni böyle küstah yaptı, 
Yoksa her zaman mı yol yorclam bilmez birisin? 

ORLANDO 
tık dokunuşta buldunuz damanmı; 
Çektiğim sıkıntının sivri dikeni 
Her türlü terbiye ve nezaket izlerini sildi bende. 
Oysa ben de şehirde büyüdüm; görgü nedir bilirim. 
Ama bakın yine söylüyorum, sakın kımıldamayın; 
Önce beni dinleyip ihtiyacımı kar§ılamazsanız 
Bu meyvalardan birine elini süren kendini ölmÜ§ bilsin. 

JAQUES 
Sen de önce susup bizi dinlemezsen; 
Ben kendimi ölmÜ§ bilmek üzereyim. 

BÜYÜK OÜl< 
Ne istiyorsanız söyleyin. Bizi iyiliğe zorlamak yerine, 
Iyilikle zorlarsanız daha etkili olur. 

ORLANDO 
Açlıktan ölmek üzereyim; biraz yiyecek verin. 

BÜYÜK OÜK 
Buyrun, oturun ve yiyin; soframıza hoş geldiniz. 

ORLANDO 
Ne kadar naziksiniz! Ne olur beni hO§görün. 
Bu ormandaki her şeyi vah§i sanıyordum; 
Onun için böyle haşin tavır takındım. 
Ancak, bu geçit vermez ormanda, 
Hüzünlü dallann gölgesinde 
Zamanın emekleyen saatlerine aldırmadan yaşayan sizler 
Her kimseniz; eğer geçmişte daha iyi günler gördüyseniz; 
Kilise çanlarının çaldığı bir yerde hiç yaşadıysanız; 
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Iyi bir insanın sofrasına hiç konuk olduysanız; 
Gözlerinizden akan bir damla ya§1 hiç sildiyseniz; 
Merhamet etme nedir, merhamet gönne nedir biliyorsanız; 
O zaman bırakın sizin görgünüz benim zorlamam olsun. 
l§te bu umutla ve yilzüm kızararak kılıcımı kınına koyuyorum. 

BÜYÜK DÜK 
Daha iyi günler görd\iğümüz doğru; 
Evet, hu§u veren çanların sesiyle kiliseye çok yollandık; 
Iyi insanların sofrasında oturduk; 
Duyduğumuz kutsal merhametle 
Gözlerimize dolan damlalan çok sildik; 
Onun için de otur ve rahatına bak; 
Neye ihtiyacın varsa çekinmeden söyle; 
Elimizden gelen yardımı yapmaya hazını sana. 

ORLANDO 
O zaman §u yiyeceğinizden biraz ayırın; 
Bu arada ben de, yavrusunu kollayan bir ana geyik gibi 
Gidip bir bakayım. Zhvallı bir ihtiyar var; 
Sırf bana sevgisinden, hiç yorgunluk bilmeden 
Topallaya topallaya hep pe§imden geldi. 
Hem ya§lılıktan hem açlıktan peri§an durumda; 
Önce onun karnı doymadan 
Boğazımdan bir lokma bile geçmez. 

BÜYÜK � 
Hemen git bul onu; 
Merak etme, sen dönene kadar hiçbir §eye dokunmayız. 

ORLANDO 
Sağolun; bu iyiliğiniz için Allah sizden razı olsun. 

(Çıkar.) 
BÜYÜK DÜK 

Görüyorsunuz ya, mutsuz olan yalruz biz değiliz. 
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Yapm denen fU koca tiyatroda 
Bizimlcinden çok daha acıldı sahneler var. 

JAQUES 
Tümüyle bir sahnedir yapmj 
Erkeklerle kadınlarsa, hepsi birer oyuncu; 
Biri çıkar, öteki girer ve her biri, 
Kendine dÜ§en sürede pek çok rol oynar; 
ınsanın yedi dönemi yedi perde eder. 
ılk perdede bebektir; dadısmm kollarında 
Cıyak cıyak bağıran, her an kusan bir bebek. 
Sonra, slZlanıp duran okul çocuğu gelir;" 
Elinde çantası, pınl pınl sabah suratıyla; 
Salyangaz gibi sürüne 5ÜrÜne, 
Gönülsüzce okuluna yollanan çocuk. 
Sonra sıra sevdalıda: baca gibi iç çeker durur, 
Ezgiler düzer sevdiğinin ka§lanna. 
Arkadan panter bıyıklı, onur dii§künü asker gelir; 
Desteksiz atmadan edemez; her an her §eye hırslarup 
Kavga Çıkarmak için bahane arari 
Şan §Öhret denen o sabun köpüğünü 
Topun ağzında bile aramaktan çekinmeı. 
Sonra sıra yargıçtadıri 
Semiz tavukla beslenmi§ okkalı toparlak göbeğiyle, 
H3§in bakışlan, görevine uygun resmi sakalıyla; 
Ardarda bilgece deyişler sıralayıp, 
Beylik örnekler vermeye meraklı yargıç da 
Rolünü oynar geçer. Sahne değişir; 
Altmcı dönemde sıra 
Sıska, terlikli, pimpirik ihtiyara geliri 
Gözlükleri burnunun üstüne dÜ§mÜ§, yanakları sarkmlf, 
Gençliğinden kalma iyi korunmuş pantolonu, 
Bir deri bir kemik bacaklarına çuval gibi boll3§mıştırj 
O tok erkek sesi yeniden tiz çocuk sesine dönmÜ§tür; 
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Islık gibi çıkar ağzından. 
tlginç olaylarla dolu bu tarihsel oyunun son sahnesi 
İkinci çocukluk ve sınırsız unutkanlıktırj 
Ne diş kalmıştır artık, ne göz, ne tat, 
Ne de başka bir şey. 

(Orlanda'yla Adam girer.) 

BÜYÜK DÜl< 
Ho§ geldin. Saygıdeğer yükünü bırak da yere, yemek yesin. 

ORLANDO 
Onun adına size çok teşekkür ederim. 

ADAM 
Doğrusu iyi edersinizj 
Çünkü kendi adıma teşekkür edebilmek için 
KonU§maya mecalim yok. 

BÜYÜK DÜl< 
Hoşgeldiniz, başlayın yemeğe. 
Şu anda, ba§ınıza gelenleri sorup da canınızı sıkmak istemem. 
Hadi, biraz müzik çalın bizej 
Sayın kuzen, siz de bir şarkı söyleyin. 

AMIENS (Şarkı söyler.) 

Ey kq ratgiin var es esebildilincej 
Nankitr ki§iye erişemetsin ya k6ıalakte. 
Sol�n hırçın olsa da, 
Keskin sayılma.t d4in aslında; 
Hiç delilse gijranmevin ortada. 

Hey ho, hey hol 

Ne olur şu dan'Ya hep 'Yem'Yeşil olsal 
Ama sen her Q§1ca inanma, aklın varsa, 
Her dostIula kanma, bana I<alrrsa. 

Hey ho, hey ho, 
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Boşver haıli keyfine bak; 
Yine de güzel şe'j yaşamak. 

Ey acı ayaz, sen de 
Beni tir tir titretsen de, 
Boşa giden iyiliklerce işleyemezsin içime. 

Sulan kaskatı dondursan da 
lncitemez iğnen asla 
Dostu unutanlar kadar zamanla. 

Hey ho, hey ho! 

Ne olur şu dünya hep yemyeşil olsa; 
Ama sen her aşka inanma, aklın varsa, 
Her dostluga kanma bana kalırsa. 

He-y ho, hey ho, 

Boşuer haıli keyfine bak, 
Yine de güzel şey yaşamak. 

BÜYÜK DÜK 
Eğer sen söylediğin gibi, 
Değerli Sir Rowland'ın oğluysan 
Ve senin yüzünde, babanın y3.§ayan çizgilerini 
Tıpatıp gören gözlerim yanılmıyorsa; 
Gerçekten hoş geldin buraya. 
Hadi benim mağaraya gidelim de 
Hikayenin gerisini anlat bana. 
İyi yürekli ihtiyar, 
Sen de aynı efendin gibi hoş geldin aramıza. 
Koluna girip destek olun ona. Hadi verin elinizi 
Ve anlatın, neler geldi başınıza. 

(Çıkarlar.) 
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B i r inci S a h n e  

(StıTa'Y. Dak, lordlar ve Oliver girer.) 

DÜK 
Onu bir daha görmedin ha! Bayım, bayım, olamaz böyle bir şey. 
Eğer ben çok merhametli biri olmasaydım, 
Hazır sen buradayken, oc almak için 
Burada olmayan birini-boşuna beklemezdim. Ama bak, 
Şimdi git. karde§in nerdeyse bul; 
İstersen mumla ara. on iki ay içinde 
Onu ölü veya diri getir; ya da bir daha buraya dönüp 
Bizim topraklanmlZda yapmaya hiç yeltenme. 
Tüm arazilerini ve iıe yarar malını mülkünü 
Elinden alıyoruz; ta ki kardeıin gelip kendi ağzıyla 
Seni temize çıkarana. hakkındaki kU§kulanmlZı giderene kadar. 

OLIVER 
Ah yüce efendimiz. keıke lcalbimi okuyabilseydinizl 
Kardeıimi hiçbir zaman sevrnedim ki ben. 

DÜl< 
Daha da beter ya adi herif. Atın §unu dı§an; 
Görevlilere de söyleyin, nesi var nesi yok 
Hepsinin kıymet takdiri yapılsın: 
Hadi durmayı�; bu adamı da defedin gitsin. 
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İ k i n c i  S a h n e 

(Orman. Elinde bir �tIa orlando girer.) 

ORLANDO 
Ey 3§kımın tanığı §iir; sen orda asılı kal, 
Kıpırdama sakın olduğun yerden; (16) 

Ve sen, gecelerin üç taçlı ecesi, 
Soluk kürenden orda yukarda, (17) 
O iffedi gözlerinle ne olur bir bakıver, 
Olanca varlığıma hükmeden §u avcının adına. (18) 

00 Rosalind, bu ağaçlar-bana defter olacak. 
Ormanda gezen herkes görsün diye, 
Aklımdan her geçeni kazıyacağım kabuklanna; 
Senin erdeminin tanıklan her yerde görülecek. 
Ko§ Orlarıdo ko§, gördü� her ağaca onu yaz: 
De ki, öyle güzeldir ki o, öyle tertemiz; sözlere sığmaz. 

(Çıkar. Corin ile Touchsıone girer.) 

CORIN 
Peki sizce bu çoban Y3§amı nasıl bir ya§am, Bay T ouchstone? 

TOUCHSTONE 
Aslına bakarsan çoban, kendi içinde iyi bir ya§am, ama bir ço, 
han y8.§amı olarak be§ para etmez. Bu y3§amda insan yalnız ol, 
duğu için çok ho§uma gidiyor; ama garip kaldığı için berbat bir 
y8.§am bence. Vaktini hep kırlarda geçirdiğin için keyifli bir ya' 
§am doğrusu, ama sarayda olmadığın için çok sıkıcı. Yani bak, 
sade bir ya§am olarak bana çok uygun, ama yiyecek kıt olduğu 
için mideme ters dÜ§üyor. Felsefeden anlar mısın çoban? 

CORIN 
Pek anlamam ama benim bildiğim, insan ne kadar hastaysa o 
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kadar rahatsızdır; her kimin parası, malı ve keyfi yoksa, o ki§i 
üç iyi dosttan yoksun demektiri yağmur adamı ıslatır, ate§ ya
kari otlağın iyisi davarı semirtir. Gece niye karanlık dersen, gü
ne§ yok da ondani insan doğu§tan akıllı değilse ya da okuyup 
akıllanmamı§sa, ya iyi yeti§memi§tir ya da çok aptal soydan ge
liyordur. 

TOUCHSTONE 
Vay canına, meğer adam doğu§tan filozofmU§! Hiç sarayda bu
lundun mu çoban? 

CORIN 
Y 00, bulunmadım. 

TOUCHSTONE 
O halde lanetlisin. 

CORIN 
Eyvah, itl§a.llah değilimdir. 

TOUCHSTONE 
Evet lanetlisini tıpkı kötü pi§mi§ yumurta gibi; bir tarafın çiğ 
kalmı§. 

CORIN 
Sarayda bulunmadım diye mi? Nedenmi§? 

TOUCHSTONE 
Neden olacak, sarayda hiç bulunmadıysan terbiye de görmedin 
demeki bu da terbiyesizsin demeki terbiyesizlik kötüdür, kötü
lük günahtıri günah da lanetlenmektir. Durumun tehlikeli, ço
ban. 

CORIN 
Hiç de değil, Touchstone. Sarayda köylü gibi davrnnan nasıl re
zil olursa, köy yerinde de saraylı terbiyesi o kadar gülünç kaçar. 
Diyorsun ki, sarayda önce elini öper sonra selam verirmi§sin. 
Saraylılar çoban olsaydı bu kibarlık kirli bir adet olurdu. 
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TOUCHSTONE 
Örnek ver, kısaca; hadi örnek ver. 

CORIN 
Olur vereyim: biz hep kuzulan eller dururuz; kuzulann postu da 
yağlıdır. 

TOUCHSTONE 
Ne yani, sarayImm elleri terlemez mi? Aynca, koyunun yağı da 
irısanm teri kadar sağlıklı değil mi? Olmadı, olmadı. Daha iyi 
örnek; hadi bakalım, hadi. 

CORIN 
Aynca, bizim ellerimiz serttir. 

TOUCHSTONE 
Iyi ya, daha çabuk öpülür, dudaklann değer değmez anlarsın. 
Gene olmadı. Daha sağlam örnek lazım; hadi. 

CORIN 
A ynca da, ellerimiz koyunlann yaralanna sürdüğümüz katranla 
kirleniyori katranı mı öpelim yani? Oysa saraylının elleri misk 
yağı kokaro 

TOUCHSTONE 
Aklın çok kıt, çok! Toprak kurtlanna iyi yem olur senden!(I9) 
Bak §imdi, bilmiyorsan bilenden öğlen ve unutma. O misk de� 
diğin §eY nerden çıkar biliyor musun? Katranın çıktığından çok 
daha kötü bir yerden; kedinin gerisinden yani. (20) Hadi bakalım, 
§imdi daha iyi bir örnek ver çoban. 

CORIN 
Senin aklın bana göre fazla saraylı kaçtı, ben çekiliyorum. 

TOUCHSTONE 
Lanetli olarak mı çekiliyorsun yani? Aklı kıtların Tann yardım� 
cısı olsun! Daha çok hamsınj dilerim T ann sana bir çentik 
atar! U!) 
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CORIN 
Efendim, ben dosdoğru bir trgattm: yiyeceğimi giyeceğimi ken
dim çalıştr kazanınm; kimseye kin gütmem, kimsenin sevincini 
kıskanmam; herkesin iyiliğini isterim, kendi derdime katlanınm; 
koyunlarım otluyor, kuzularım süt emi yorsa yeter de artar barıa. 

TOUCHSTO 
Al bakalım, işte bir günahın daha çıktı ortaya. Yaptığın ne? Ko
yunlarla koçları bir araya getirip bunlan çiftleştirmek. Buldu
ğun geçim yoluna bak! Sürübqına pezevenklik ediyorsun yani! 
Daha on iki aylık dİli kuzuyu, eğri kafalı, iyice boynuzlanmış, 
geçkin kaça peşkeş çekiyorsun; olacak şey değiL. Eğer sen de bu 
iş yüzünden lanetlenmezsen, şeytan yanına çoban bulamayacak 
demek. Bence senin için kurtulU§ fok. 

CORIN 
ışte benim yeni hanımefendimin kardqi, genç Bay Ganymede 
geliyor. 

(Elindeki icafıdı okuyarak Rosa1ind girer.) 

ROSALIND 
T aa en dogudan Batı Hint' e, (22) 

Mücevher 'Yok �ecek Rosalind' e. 
Binmiş degeri ratg4rm sırtına, 
TCJ.lıyor Rosalind'i dan'Yanın ijuar ucuna. 
Yerya�nan en parlak tabloları bile aslında 
Kapkaranlık kalır Rosalind'in 'Yanında. 
Rosalind'in gilzel ya� varken danyada, 
Başka 'Yaz dilşer mi insanın aklına.! 

TOUCHSTONE 
Isterseniz sekiz yıl hiç aralıksız bu şiirden çıkarınm size; öğle ve 
akşam yemekleriyle uyku saatleri hariç. Tıpkı, birerle kol düze
ninde pazara yağ satmaya giden kadınların ayak seslerine berızi, 
yar. 
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ROSALIND 
Yok ol soytan! 

TOUCHSTONE 

Bakın size bir örnek de benden. 

Kendine dişi arayan erkek geyik filan mrsa, 
Iyi olur gidip Rosalind'e bir baksa. 
Kedi kediye nasıl yanaşırsa, 
Rosalind'in de yapacafı bu olsa olsa. 
Kış geldi mi insan lirtUnflrse iyi olur; 
Narin Rosalind'i de örtecek biri bulunur. 
Ekin biçmenin sunu, sarıp demet yapmaktır 
Rosalind'in sonu da arabaya batlanmaktır. (23) 
Eskiler, tatlı yemişin kabuğu acı olur dem�; 
Rosalind de �te yem�lerden btlyle bir yemiş. 
Rosalind gibi bir galan peşinde koşan, 
Bakar sonunda koca bir diken elinde kalan. 

Ayarsız tekerleme diye buna derim ben. Bunlarla ne uğra§ıyor� 
sun? 

ROSALIND 
Kes sesini aptal soytan! Ağaçta buldum onlan. 

TOUCHSTONE 
O ağaç da amma kötü meyva veriyormuş. 

ROSALIND 
O zaman ben de onu önce senin gibi bir zevzekle sonra da muş� 
mulayla aşılanm. Sen de muşmula gibi tam olgunlaşmadan çü� 
tür gidersin. 

TOUCHSTONE 
Eh, diyeceğini dedin; ama iyi mi dedin kötü mü, ona da orman 
karar versin. 
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ROSALIND 
Hişt, sus! Kardeşim geliyor; elinde bir kağıt var. Kenara çekil, 
görünme. 

(Elindeki kô.gıdı okuyarak Celia girer.) 

CELIA 
Sırf kimse yok diye ortada 

Niye !Ssıı olsun burası? 
Astım mı dilleri her ağaca, 

Güıel sözler donatır her yam. 
Kimi der ki, ne kısa şu ömrü insanın: 

Yaşam denen hac yolunun bitiminde; 
Arkana dönüp bir bakarsın, 

Bir karış yol gitmişsin gide gide . 
Kimi de�nir bozulan yeminlere, 
Dostla can dost arasında. 

Ama dalların en güzeline , 
Ya da her cümlenin sonuna 
"RosaUnd" yazacağım hep ben, 
Ki okuması olan herkes desin ki: 

T ann perilerin özÜnü almış , hepsini birden 
Bu minicik varlığa sığdırmış sanki. 

Tann Doğa'ya giJrev vermiş, 
Yeryüzünde ne kadar Jwşluk varsa 

Hepsi gelsin bir bedene dolsun demiş; 
Doğa da işe girişmiş o anda, 

Helen'in yüreğini geçip, yÜzÜnü damıtmıŞ; 
Kleopatra'mn haşmetini, 

Atalanta'mn en iyi yanını almış, (W 
Zavallı Lukretia'nın iftetini. (2S) 

İşte göksel kurul da Rosalind'i yaratırken 
Pek çok parçayı bir araya getirdi, 

SüTüyle yüzden, gözden, yürekten, 
ona her şeyin en iyisini verdi. 
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Bütün bu nimetleri Rostılind' e T ann vermiş, 
Bana da, ömür bcryu ona lCiJIe ol demiş. 

ROSALlND 
Ey ulu Jüpiter, bu yavan 8§k nağmelerini biz kullanna nasıl la, 
yık gördün� "Sabır, ya kullarım!" diye bizi bir uyarmadın bile! 

CELIA 
Hey sizler, tamam artık; hadi dostlar, biraz uzaklaşıp i§iniıe ha, 
kın. Hadi çoban. Soytan, yürü bakalım sen de. 

TOUCHSTONE 
Gel çoban, iyisi mi, çuval, denk menk alamasak da yanımua, 
pılımııı pırtımııı toplayıp onurlu bir ricat hareketine geçelim. 

(T ouchstone ile Corin Çıkar.) 

CELIA 
Bu §iirleri duydun mu? 

ROSALlND 
Evet hepsini, hatta başkalanru da; bir kısmında çok fazla ayak 
vardı; §iirlerin kaldırartıayacağı kadar fazla. 

CELIA 
Önemli değil, olmazsa ayaklar §iirleri kaldınr. 

ROSALIND 
Evet ama ayaklar topaldı; kendilerini bile kaldıracak halleri 
yoktu; onun için de §iirde epey aksadılar. 

CELIA 
Peki ama, senin adının böyle her ağaca asılmı§ ve kaıınm1§ 01, 
masına §8§madın mı? 

ROSALlND 
Sen gelinceye kadar dokuz günün yedisinde §8§tıktan sonra al1§' 
tım. Baksana, bir palmiye ağacında ne buldum. Pitagoras'ın ıa, 
manında ırlanda kedisi olduğum günlerden bu yana kimse bana 
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böyle tekerlerneler düzmemişti. (26) O günleri de zar zor hatırlıyo� 
rum. 

CELlA 
Bunu kimin yaptığını biliyor musun? 

ROSALIND 
Bir erkek mi? 

CELlA 
Peki boynundaki zinciri de hatırlıyor musun, hani bir zamanlar 
senin taktığın zinciri? Ne o, renk değiştirdin bakıyorum! 

ROSALIND 
Ne olur söylesene. kimmiş? 

CELlA 
Oh Tannm! Şu işe bak! Dost dosta kavuşmaı. ama deprem 
olursa dağlar yerinden oynayıp kavuşabilir. (27) 

ROSALIND 
Hadi söyle, kim bu? 

CELIA 
Bilmem ki; mümkün mU? 

ROSALIND 
Hadi ama, söyleyeceksen söyle, meraktan çatlayacağım. 

CELIA 
Harika bir şey bu, harika! Hari1calann harikası! Harikalardan 
en harika! Neredeyse aleltm duracalc! 

ROSALIND 
Yüzüme al bastı! Erkek kılığına girdiysem, kafamın içine de ye� 
lek pantolon giydirmedim ya! .Bir saniye daha oyalanırsan, ner� 
deyse Güney Denizleri'ne gitmiş gibi hissedeceğim kendimi. Ar� 
tık lütfen söyle şunun kim olduğunu, hadi durma. Keşke kekeme 
olsaydın da, şu esrarengiz adam, dar boyunlu şişeden şarap akar 
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gibi, ağzından çıksaydı; yani, hepsi bir defada ya da hiç. Hadi, çı
kar şu mantarı ağzından da içeyim ordan çıkacaklan. 

CELIA 
Yani göbeğinde bir erkek istiyorsun öyle mi? 

ROSALIND 
Tanrı yapısı mı? Nasıl bir erkek? Kafasına şapka, çenesine sakal 
yakı,şacak biri mi? 

CELIA 
Eh, az bir şey sakalı var. 

ROSALIND 
İyi o zaman, şükretmesini bilirse Tann daha da fazlasını verir. 
Adamın yüzünü tanımama izin ver de, ben sakalının çıkmasını 
beklerim. 

CELIA 
Şu genç Orlando var ya, hani geçenlerde o güreşçiyi yere vurur
ken seni de aynı anda yüreğinden vurmu§tu. 

ROSALIND 
Hadi ama, şeytarı alsın alayı! Lütfen ciddi ol ve namusun üzeri
ne doğru söyle. 

CELIA 
Vallahi kuzin, o işte! 

ROSALIND 
Orlando mu? 

CELIA 
Orlando. 

ROSALIND 
Eyvah! Bu tozlukla pantolonu ne yapacağım şimdi? Sen onu 
gördüğünde ne yapıyordu? Sana ne dedi? Nasıl görünüyordu? 
Ne giymiştil Burda ne yapıyor? Beni sordu mu? Nerde kalıyor? 
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Senden nasıl ayrıldı? Bir daha ne zaman göreceksin onu? Tek 
kelimeyle cevap ver. 

CELIA 
O zaman sen de bana Gargantua'nın(2Sı ağzını ver. Benim ağzım 
bugünün ölçülerine göre olduğundan, bu kelime biraz büyük ge
lecek. Bu sorduklarının hepsine yalnızca evet hayır diye cevap 
versem yine başa çıkamam. Soru cevap usulü öğretime döndü bu. 

ROSALIND 
Ama benim bu ormanda olduğumu ve erkek kılığına girdiğimi 
biliyor mu? Güre§ günündeki kadar yakı§ıklı mıydı? 

CELIA 
�ıkların sorularına cevap vermek, doğrusu toz zerrelerini say
mak kadar kolaymı§. Iyisi mi ben sana onu nasıl bulduğumu an
latıp bir lokma sunayım; sen de iyi dinle ve tadını çıkar bu lok
manın. Onu bir ağacın dibinde buldum; tıpkı oraya dü§mÜ§ bir 
me§e palamuduna benziyordu. 

ROSALIND 
Dü§en meyvasına bakılırsa, bu herhalde Jüpiter'in ağacı olmalı. 

CELIA 
Beni dinleyecek misiniz sevgili bayan? 

ROSALIND 
Devam. 

CELIA 
Yaralı bir §övalye gibi uzanmı§ yatıyordu orda. 

ROSALIND 
Aslında çok acıklı bir görünüm, ama o yere de yak1§m1§tır hani. 

CELIA 
Şu diline bir "oha" de ne olur; yerli yersiz şaha kalkıp duruyor. 
Avcı gibi giyinmi§ti. 
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ROSALIND 
Eyvah! Mutlalca benim yüreğimin pe§inde insafsız! 

CELIA 
1yisi mi gidip §arkımı rahat rahat tek ba§ına söyleyeyim bari. 
Sayende §arkının prkılı�ı kalmadı çünkü. 

ROSALIND 
Kadın oldu�mu unuttun galiba. Aklıma geleni söylemeden ec;le
mem. Hadi canım, sen devam et. 

CELIA 
Hevesimi kaçınyorsun. Hi§t, dur. Bu gelen o değil mi? 

(OrIando',Ia)aque.s girer.) 

ROSALIND 
Evet o. Kenara çekilip dinleyelim. 

(Celia ile Rosalind kenara çekilir.) 

JAQUES 
Sizinle tan1§tığıma sevindim, ama doArusu yalnız kalmayı tercih 
ederim. 

ORLANDO 
Ben de öyle, ama yine de �det yerini bulsun diye ben de size be
nimle birlikte olduğunuz için te§ekkürlerimi sunarım. 

JAQUES 
Uğurlar olsun; mümkün oldu!u kadar az görüşeUm. 

ORLANDO 
Bence de, birbirimize çok daha iyi yabancı olabiliriz. 

JAQUES 
Rica ederim ağaç kabuklarına aşk şarkıları yazıp ağaçlara zarar 
vermeyi bıralcın. 
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ORLANDO 
Rica ederim benim şiirlerimi kötü niyetle okuyup onlara �arar 
vermeyi bırakın. 

JAQUES 
Sevdiğinizin adı Rosalind öyle mi? 

ORLANDO 
Evet öyle. 

lAQUES 
Adı hoşuma gitmedi. 

ORLANDO 
Adını koyarken sizin hO§unUZ8 gider mi diye dü§ünmemi§ler 
- anl8§ılan. 

JAQUES 
Boyu ne kadar? 

ORLANDO 
Tam yüreğimin hizasıncla. 

JAQUES 
Bakıyorum oldukça hazırcevapsınıı. Galiba epey sarraf kansı ta� 
mdınız, bu laf1an da yüzüklerin içinden ezberlediniz. 

ORLANOO 
Bilemediniz; onları duvar bezlerindeki manilerden öğrendim, 
tıpkı sizin soruları öğrendiğiniz gibi. 

JAQUES 
Zekanız kıvraki Atalanta'nın topuklanndan yapılmış olmalı. 
Hadi isterseniz şöyle oturalım da şu dünya denen sevdalımıza 
ve sefaletimize biraz veriştirelim. 

ORLANDO 
Yeryüzünde soluk alan hiç kimse hakkında kötü konuşmami 
kendim hariç; çünkü kusurlanmı bilirim. 
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JAQUES 
En kötü kusurunuz aşık olmanız. 

ORLANDO 
O kusuru sizin en iyi erdeminiıle deği§mem. Sizden artık sıkıl, 
dım. 

JAQUES 
Yallahi ben aslında bir soytarı ararken sizi buldum. 

ORLANDO 
Soytan derede boğuldu; eğilip bakarsanız görürsünüz onu. 

JAQUES 
Kendi yüzümü görürüm orda. 

ORLANDO 
Yani bir soytan yüzü, ya da yüz değil sıfır. (29) 

JAQUES 
Burda sizinle daha fazla ovalarıamam. Elveda sayın Signior Ka, 
rasevda. 

ORLANDO 
A ynlmanıza sevindim. HO§Çakalın sayın Monsieur Melankoli. 

Uaques çıkar.) 

ROSALIND (Ötekilere du:yumıadan, Celia',a) 
Bak §imdi onunla yı1ı§ık U§aklar gibi konU§Up biraz dalga geçe, 
ceğim. - Hey ormancı, beni duyuyor musun? 

ORLANDO 
Çok iyi. Ne istiyorsun? 

ROSALIND 
Söylesene, saat kaç? 

ORLANDO 
Günün vakti ne diye sorsan daha iyi; ormanda saat ne arar. 
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ROSALIND 
O halde, ormanda gezen o kişi her kimse gerçek sevdalı değil� 
miş demek. Yoksa, her saat iç çeke çeke, her dakika inleye inle� 
ye, Zaman'ın tembel adımlannı saat gibi gözleıdi. 

ORLANDO 
Niye Zaman'ın hızh adımlannı değil? Bu daha uygun olmaz 
mıydı? 

ROSALIND 
Hiç olmazdı bayım. Zamanın adımlan kişiye göre değişir • .  Ki� 
miyle rahvan gider, kimiyle tıf1S, kimiyle dörtnala. Kimiyle ise 
olduğu yerde durur. 

ORLANDO 
Peki, kimle tıns gider? 

ROSALIND 
Mesela genç kızlarla, söz kesme günüyle düğün arasında hırçın 
tırıs gider. Bu süre diyelim ki yedi günse, o kadar haşin atar ki 
adımlarını Zaman, kişiye bir yıl gibi gelir. 

ORLANDO 
Kimle rahvan gider Zaman? 

ROSALIND 
Latince bilmeyen rahiple ve guta yakalanmamış zenginle(lO'i 
çünkü bunlardan ilki çalı§3madığı için sürekli uyuklar, ötekiy� 
se acı çekmediği için mudu yaşar; birinin sırtında öğrenme yü� 
kü yoktur, ezilip çökmez, ötekiyse parasızlığı tatmamıştır, o yü' 
kün verdiği yorgunluğu tanımaz.; işte bunlarla Zaman rahvan 
gider. 

ORLANDO 
Kimle dörtnal gider? 

ROSALIND 
Darağacı yolundaki hırsızlai çünkü hırsız ne kadar yavaş. yürürse 
yürüsün. oraya çok çabuk varmış gibi gelir ona. 
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ORLANDO 
Zaman kimle yerinde sayar? 

ROSALIND 
Tatildeki avukatlarla. Dönemler arasında uyuduklan için Za� 
man'ın nasıl geçtiğini fark etmezler. 

ORLANDO 
Peki burda nerde kalıyorsun, ıirin delikanlı. 

ROSALIND 
Kız kardqim §U çobanla birlikte ormanın kenannda bir yerde 
kalıyoruz; etekliğin kenanndaki dantel gibi. 

ORLANDO 
Buranın yerlisi misiniz? 

ROSALIND 
Evet, aynı doğduğu yerde yapyan tavtan gibi. 

ORLANDO 
Konuşman çok kibar; böyle ücra bir yerde ya§ayan birinin ko� 
nuşmasına benzemiyor. 

ROSALIND 
Bunu söyleyen çok oldu. Doğrusunu istersen, ya§1ı muhterem 
bir amcam vardı; konuşmayı bana o �etti. Gençliğinde büyük 
yerde ya§2ml§, kadınlara kur yapml§ ve A§ık olmuş; kibar konuş� 
mayı da orda öğrenmiş. Hep anlanrdı yaptıklarını. Onun kadın� 
lar hakkında nasıl konuştuğunu, hepsini nasıl hoppahkla suçla� 
dığını dü,ündükçe kadın olmadığıma şükrediyorum. 

ORLANDO 
Özellikle hangi kötülüklerinden söz ederdi kadınlann, hanrlı� 
yor musun? 

ROSALIND 
Dediğine göre, kusurlannın hiçbiri özel değilmiş; hepsi yanm 
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peni gibi birbirinin aynıymış; hangi kusur kulağına gelse, daha 
korkuncu olamaz dermiş insan, ta ki eşi gelip yanına duruncaya 
kadar. 

ORLANOO 
Ne olur, saysana şunlardan birkaçını. 

ROSALINO 
Olmaz, hasta olmayan kişiye boşa ilaç harcamam ben. Bir adam 
var, ormanda dolaşıp ne kadar körpe ağaç varsa kabuklanna 
"Rosalind" diye yazıyor, ağaçlan mahvediyor; alıçlara maniler, 
böğürclenlere şiirler asıyor. Hepsi de Rosalind için; adam ilah, 
laştırmı§ Rosalind adını. Bu aşk tacirine rastlarsam, ona vere, 
cek güzel öğütlerim var. Çünkü görünüşe göre adamı aşk ateşi 
sarmış. 

ORLANOO 
O ateşle yanan adam benim işte. Ne olur söyle şu derdimin der' 
manını. 

ROSALlNO 
Amcamın sözünü ettiği işaretlerin hiçbiri sende yok. O bana 
aşıklan tanımanın yolunu öğretmişti; ama senin öyle çalı kafes, 
te mahkılmmuş gibi bir halin yok. 

ORLANOO 
Neymi§ o işaretler? 

ROSALINO 
Çökük avurtlar, ki sende yok; morarmı§ ve içeri kaçmış gözler, 
ki sende yok; huysuz tavırlar, ki sende yok; bakımsız bir sakal, 
ki sende yok - ama bunun için seni bağışlıyorum, çünkü şu an, 
da sende zaten sakaı kıttır, tıpkı küçük kardeşin parası gibi,eıl) 
Ayrıca, pantolonun askısı düşük, ba§lığının kurdelesi gevşek, 
gömleğinin kol düğmesi açık, pabucunun bağı 9özük olmalıi her 
yanından bakımsızlık, berduşluk akmalı. oysa s.en hiç böyle biri 
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değilsin; kılık kıyafet iki dirhem bir çekirdeksin. Bence sen ba§, 
ka birini sevmekten çok basbayağı kendine aşıksın. 

ORLANDO 
Yakışıklı delikanlı, keşke sevdiğime inandırabilsem seni. 

ROSALIND 
Beni inandırmaya çalışma! Kimi seviyorsan onu inandırmaya 
baki hem dikkat et, inansa da bunu açığa vurmayabilir. Bu ko, 
nuda kadınlar kendi vicdanlarına bile yalan söylerler. Bu arada, 
Allah aşkına, ağaçlara o şiirleri asıp Rosalind'e övgüler yağdı, 
ran sen misin gerçekten? 

ORLANDO 
Rosalind'in bembeyaz eli üzerine yemin ederim ki ben oyum, o 
bahtsız insan benim. 

ROSALIND 
Yani şiirlerinde söylediğin kadar tutkun musun? 

ORLANDO 
Ne şiir yeter aşkımı anlatmaya, ne söz! 

ROSALIND 
Bence aşk delilikten farksız; delilerin hakkı nasıl karanlık oda 
ve kırbaçsa, aşığın da öyle olmalı. Peki, o zaman aşıklar da ne, 
den aynı şekilde cezalandınlıp iyileştirilmiyor dersen; bu çılgın, 
lık o kadar yaygın ki, kırbacı vuracak kişiler de aşık oluyor. 
Ama yine de ben onlan öğütlerimle iyileştirebilirim. 

ORLANDO 
Şimdiye kadar kimseyi iyileştirdiğin oldu mu? 

ROSALIND 
Evet, bir kişiyi. Şöyle yaptım: "Beni sevgilin olarak düşün," de, 
dim bu kişiye ve ona her gün bana kur yapma görevi verdim. 
Bu süre içinde ben de, ay gibi değişken bir kimliğe bürünüp, 
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alıngan, kaprisli, huysuz, sevdah ve sokulgan, kibirli, hayalei, 
yapmacıklı, ku§ beyinli, güvenilmez, ağlamaklı, güler yüzlü poz
lara girdim; her duygunun ifadesini takındım; ama hiçbiri içten 
değildi. Tıpkı, çoğu erkekle kadında olduğu gibi. Onu bir sev
dim bir sevmedim, bir üzerine dü§tüm, bir uzaklB§tımi bir gözya
§l döktüm, bir yüzüne tükürdüm. Sonunda o delice a§\c hastalı
ğından kurtuldu ve gerçek deliliğe yakalandı; dünyadan elini 
eteğini çekti, ücra bir kÖ§eye çekilip tek bB§ına ke§i§ hayatı ya
şamaya bB§ladı. l§te onu böyle iyile§tirdimi senin de ciğerini(J2) 
aynı §ekilde yıkayıp koyun yüreği gibi tertemiz ve sapasağlam 
yapanm; öyle ki içinde tek bir B§k lekesi bile kalmaz. 

ORLANOO 
Ama ben iyile§mek istemiyorum ki. 

ROSALIND 
Olsun, ben seni iyile§tiririmj yalnızca bana Rosalind de ve her 
gün kulübeme gelip kur yap yeter. 

ORLANOO 
Büyük B§kım üzerine yemin ediyorum gelirim. Nerde kulüben? 

ROSALIND 
Gel sana göstereyim. Bu arada sen de bana ormanda nerde ya
§arlığını söylersin. Geliyor musun? 

ORLANDO 
Tüm kalbimle, iyi yürekli delikanlı. 

ROSALIND 
Yoo, bana Rosalind demelisin. Hadi karde§im, geliyor musun? 
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Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Ormanda başka bir yer. Touchstorıe, Audrey ve , arkalanndan, Ja.qu� 
es girer.) 

TOUCHSTONE 
Hadi biraz çabuk, Audrey'ciğim. Ben keçilerini toplanm Aud� 
rey. Nasıl, tam sana göre biriyim değil mi, ha? Şu naçiz enda� 
mım hoşuna gidiyor mu? 

ABDREY 
Endam mı? Aman yarabbim, ne endamı? Endam dediğin ne 
oluyor? 

TOUCHSTONE 
Bak şimdi, ben burdayım, seninle ve keçilerinle birlikte; tıpkı 
,airlerin en efendisi ve en keçi kılıklısı Ovidius'un Gotlar ara' 
sında olduğu gibi. (}LI 

JAQUES (Kendi kendine) 
Ah, işte yerini bulamamış bilgi! Jüpiter'in kerpiç evde oturma� 
sındarı beter bu durum. 

TOUCHSTONE 
lnsarıın şiirleri anlaşılmazsa, keskin zekası da kavrayı, denen er' 
ken gelişmiş çocuktan destek görmezse ne oluyor? Kuytu bir kö, 
şede hesab� görülmüşten beter oluyor.(141 Ne olurdu tanrılar seni 
daha şiirsel kafalı biri yaratsaydı! 

AUDREY 
Şiirsel ne demek? Saf temiz filan mı oluyor? ÖZÜ sözü doğru mu 
demek? 

TOUCHSTONE 
Doğrusu hayır. Çünkü en do� şiir, en uydurma ,iirdir. Aşıklar 
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da şiire düşkün olduğundan, şiir yoluyla durmadan aşk yemini 
eder, yani yalan atar dururlar. 

AUDREY 
Tanrılar beni şiirsel yaratsalar daha mı iyi olurdu yani. 

TOUCHSTONE 
Doğrusu evet. çünkü namusluyum diye yemin edip duruyorsun. 
Mesela §imdi şair olsaydın, belki doğru söylemiyorsundur diye 
ümitlenebilirdim. 

AUDREY 
Namuslu olmasam daha mı iyi peki sence? 

TOUCHSTONE 
Doğrusu hayır; meğer ki çirkin olasın. Çünkü, güzelliğe bir de 
namus eklendi mi, §eker üstüne bal sürülmüş gibi olur. 

JAQUES (Kendi kendine) 
Bu soytanda buluş çok! 

AUDREY 
O zaman, güzel olmadığıma göre, tanrılara dua edeyim de beni 
namuslu yapsınlar. 

TOUCHSTONE 
Doğrusu namus denen şeyi sıradan bir sürtüğe ziyan etmek tıpkı 
nefis et yemeğini kirli tabağa koymağa benzer. 

AUDREY 
Hamdolsun sıradanım, ama sürtük filan değilim ben. 

TOUCHSTONE 
Seni sıradan yapan tanrılara §ükürler olsun; sürtüklük daha son, 
ra da gelebilir. Ama her neyse, seninle evleneceğim. Bunun 
için de kOffi§u köyün rahibi Sir Oliver Martext'le görüştüm. Ba, 
na söz verdi, burda bulu§acağız ve bizi birle tirecek. 
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JAQUES (Kendi kendine) 
Bu buluşmayı mutlaka görmeliyim. 

AUDREY 
ıyi o zaman, tanrılar bizi mutlu kılsın. 

TOUCHSTONE 
Amin. Yüreği korkulu biri bu i§te kararsızlık çekebiIir. Çünkü 
burda mabette değil ormandaylZ; içeriyi de cemaat yerine boy, 
nuzlu yaratıklar doldurmuş. Ama olsun. Cesaret! Boynuz hO§. 
değil, ama kaçınılmaz. ınsan var, malının sınırını bilmez. Evet. 
lnsan var güzelim boynuzlarının ucunu göremez. Eh ne yapa, 
lım, bu da karısının çeyizi; para verip almamış ya! Yani boynuz, 
larını! Elbette. Peki, yalnız yoksullar mı? Yoo, yoo. En soylu ge, 
yiğin boynuzları da en şaşkalozunki kadar azmandır. O zaman 
bekar adam temize mi çıkıyor? Yoo. Surlarla çevrili şehir, köy, 
den nasıl daha değerliyse, evli adamın alnı da bekann kafasın, 
dan daha onurludur. Kendini savunmayı bilmek, hiç döğüş bil, 
memekten nasıl iyiyse, hiç boynuzu olmamaktansa, biraz boy, 
nuzlu olmak iyidir.(JS) ı,şte Sir Oliver geliyor. 

(Sir Oliver Martext girer.) 

Sir Oliver Martext, iyi ki geldin. Hemen burda işimizi görür 
müsün, yoksa kilisene kadar gelelim mi? 

SIR OLlYER 
Burda kadını verecek kimse yok mu? 

TOUCHSTONE 
Onu kimseden hediye olarak almıyorum ki. 

SIR OLlYER 
ışin doğrusu, onu birinin vermesi lazım, yoksa nikah yasal 01, 
maz. 

JAQUES (Öne çıkar) 
Devam devam, ben veririm kadını. 
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TOUCHSTONE 
00, iyi ak§amlar sayın adınlZ her neyse. (.16) Nasılsınız bayım. İyi 
ki geldiniz. Tam zamanında ortaya çıktığınız için T ann gönlü' 
nüzce versin. Çok sevindim sizi gördüğüme. Ufak bir işimiz var 
da. Yok yok, koyun şapkanızı başınıza. 

JAQUES 
Evlenmek mi istiyordun soytan? 

TOUCHSTONE 
Efendim, öküzün boyunduruğu, atın gemi, şahinin çanı neyse 
insanın da arzuları odur. Kumrular nasıl gagalarını sürtüştürür, 
lerse, evliler de biraz dişler birbirini. 

JAQUES 
Peki senin gibi yetişmiş biri böyle dilenciler gibi çalı dibinde mi 
evlenecek? Bence git bir kiliseye, §Öyle doğru dürüst bir rahip 
bul da sana evlili�in ne olduğunu anlatsın. Şimdi bu herif sizi 
ahşap doğrarna birle§tirir gibi birleştirecek; sonra ,da biriniz ft, 
nnlanmamı§ kereste misali çekip eci§ bücÜ§ olacaksınız, sonra 
da tabii gacır da gucur. 

TOUCHSTONE 
Vallahi beni başkası evlendireceğine bu evlendirsin daha iyi; 
çünkü anlaşılan iyi evlendiremeyecek; iyi evlenemeyince de işi, 
me geldiğinde kanmı bırakmak kolay olur. 

JAQUES 
Hadi benimle gel. sana biraz öğüt vereyim. 

TOUCHSTONE 
Gel carum Audrey'ciğimi 
Evlenmemiz lazım, yoksa günahkar olmaktan kurtulamayız. 
Hoşçakalın Sayın Bay Oliver. Yani, 

Ey şirin O/i.,er, 
Ey yigit O/i�, 
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Bırakma beni geride, 

Hadi ulurlar olsun sana, 
Güle ple, bakma arkana, 
Nikaho. gelmi)orum seninle. 

Uaques, Touchstone ve Au.d:re'J çı1car.) 

SIR OLIVER 
Pekala, ni'palım. Bu da amma acayip, 
Hayali geniş soytanymış, 
Şaşkına çevirdi hem beni. 

(Çılcar.) 

D ö r d ü n c ü  S a h n e  

(Ormanda bir kulabe. Rosalind ile Celia girer.) 

ROSALIND 
Hiç konuşma benimle, ağlamak istiyorum. 

CELIA 
Ağla o zaman, ama lütfen unutma: erkeğe gözyaşı yakışmaz. 

ROSALIND 
Ama ağlamak için yeterli gerekçem yok mu? 

CELIA 
Evet. İnsanın isteyebileceği en iyi gerekçe sende; onun için, ağ� 
la bari. 

ROSALIND 
Saçının rengi bile çok aldatıcL (31) 
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CELIA 
Yehuda'nınkine göre biraz daha koyu. Vanahi öpüşleri de Ye
huda'nın evlatlan yani. 

ROSALIND 
Aslında saçının rengi bayağı güzel. 

CELIA 
Harika bir renk. Kestane gibi renk yoktur zaten. 

ROSALIND 
Öpüşme de kutsaldır; tıpkı mübarek ekmeğe dokunma gibi. 

CELIA 
Diana için yapılmış dudaklard� bir çift satın almış. Eline el 
değmemiş rahibe bile daha dindar öpüşemez. Buz gi1:ıi iffeti his
sedebilir insan o dudaklarda. 

ROSALIND 
Peki ama, niye bu sabah gelirim diye yemin ettiği halde gelmiyor? 

CELIA 
Bence onda doğruluktan eser yok. 

ROSALIND 
Öyle mi dersin? 

CELlA 
Evet, bana kalırsa o ne bir yankesici ne de at hırsızı, ama aşkta 
doğruluğa gelince, kapaklı bir kadeh ya da içini kurt yemiş fın
dık kadar bo§. 

ROSALIND 
A§kına güvenilmez öyle mi. 

CELIA 
�ıksa evet, ama bence değiL. 

ROSALIND 
Sen de duydun, düpedüz yemin etti. 
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CELIA 
O gün ba§ka, bugün ba§ka. Aynca, 3§lğın yemini, meyhanede 
garsonun aldığı hesaba benzer: ikisi de sıKça yanlış çıkar. Senin, 
ki burda, ormanda; baban Dük'ün adamlarından biri. 

ROSALIND 
Dün Dük'e rastladım; epeyce sorgutadı beni. Soyumu sopumu 
sordu, "sizinkinden farksız," dedim, güldü ve beni bıraktı. Ama 
Orlanda gibi biri varken niye babalardan söz ediyoruz? 

CELIA 
Ah, harika bir adam Orlando! Harika şiirler yazıyor, harika şey' 
ler söylüyor, harika yeminler ediyor ve harika bozuyor yeminle, 
rini; yani senin anlayacağın, 3§ığın kalbine çaprazlama savuru' 
yar kargısını; tıpkı acemi §Övalyeler gibi, atını yalnızca tek ta, 
raftan mahmuzlayınca, soylu bir kaz gibi kargısını kınyor. Yine 
de, yaşın genç, kafan şaşkın olunca her şey harikadır. Bu gelen 
de kim? 

(Corin girer.) 

CORIN 
Sayın bay ve bayan, bana hep sormuştunuz, 
Kim bu aşktan yakınan çoban diye, 
Hani benimle çimin üstünde otururken görmüştünili, 
Övgüler yağdınyordu o sevgilisi olacak 
Burnu büyük, kibirli çoban kızına. 

CELlA 
Pekala, ne olmuş ona? 

CORIN 
Eğer bir yanda gerçek aşkın solgun yüzüyle, öte yanda 
Kibir ve hor görmenin kıpkızıl suratı arasında geçen 
Esaslı bir gösteri izlemek istiyorsanız 
Burdan biraz öteye gideceksiniz; 
Ben size yolu gösteririm; peşimden gelin. 
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ROSALIND 
Ah, hadi gidelim: 
A§ka dÜ§mÜ§ ki§i yiyip içmese de olur, 
Aşıkları seyretsin yeter. Hadi götür bizi bu gösteriye; 
Bakarsın oyunda hamarat bir aktör olurum ben de. 

(Çıkarlar.) 

B e ş i n c i  S a h n e  

(Ormanda ba§ka bir yer. Silvius ile Phebe girer.) 

SILVIUS 
Canım Phebe, ne olur beni hor görme, n'olursun Phebe. 
İstersen seni sevmiyorum de, ama bunu da 

Kızmadan söyle. Ölümü kanıksamış, 
Yüreği kaskatı kesilmiş cellat bile, 
Önündeki mazlumun boynuna baltayı indirmeden önce, 
Kusura bakma der. Ömrü kan görmekle geçen adamdan 
Daha katı nasıl olabilirsin? 

(Silvius'la Phebe'ye görünmeden, Rosalind, Celia ve Cmin girer.) 

PHEBE 
Senin celladın olmak istemiyorum; 
Kaçıyorum senden, çünkü seni kırmak istemiyorum. 
Gözlerinde cinayet okunuyor diyorsun bana: 
Evet, güzel söyledin; dediğin çok doğru ve akla yakın: 
Dünyanın en zayıf ve nazik şeyleri oldukları için 
Ürkek kapılarını toz zerreciklerine kapayan gözlere 
Kasap, gaddar, katil denebilir. 
Ben de tüm kalbimle kaşlarımı çatıyorum sana 
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Ve madem gözler incitebilirmi§i 
O halde öldürsünler bakalım seni. 
Hadi §imdi kendinden geçi hadi ölsene! 
Niye ölemiyorsun? O zaman utan. utani 
"Gözlerin katil," diye yalan söylemeyi de bırak. 
Hadi göstersene gözlerimin sende açtığı yarayı. 
Bir tarafını iğneyle çizsen, yara yeri kalıri 
Elini çalıya sürtsen, izi ve i§areti 
Bir süre avucunda görünür. 
Oysa hani, sana diktiğim gözler hiç de incitmiyor seni. 
Tabii, çünkü aslında, öyle incitecek, acıtacak 
Güç filan yok gözlerde. 

SILVlUS 
Ah, canım Phebe, 
Eğer günün birinde, ki o gün belki de yakın, 
Bir bqka çehrede kaf§ıla§ırsan sevdanın gücüyle, 
O zaman anlarsın, a§kın keskin okları 
Nasıl görünmez yaralar açarml§ insanda. 

PHEBE 
Öyleyse o güne kadar yanıma yakla§maj 
O gün gelince alaylarınla iğnelersin beni, 
Çünkü o güne kadar ben sana acımayacağım. 

ROSALIND (Öne çıIcaT.) 
Peki ama, neden? 
Senin annen nasıl biri olmalı ki, 
Bu zavallıyı böyle bir solukta 
Hem hor görüyor, hem övüyorsun? 
Güzelliğin yoksa ne olmU§ yani -
Ki, görebildiğim kadarıyla, 
Yatmaya giden insanın yolunu, 
Mum l§ığı olmadan aydınlatacak birine 
Benziyorsun denemez pek. US) -
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Bunun için bu kadar kibirli, 
Bu kadar acımasız olunur mu? 
Ne demek ıimdi bu ha? 
Ne bakıyorsun bana öyle? 
Doğa'nın piyasaya sürdüğü sıradan malların ötesinde 
Bir §eY göremiyorum sende ben. 
Vay canına, ıu iıe bak, 
Sanınm benim gözlerimi de kaIDa§tırmaya çalı�ıyor! 
Hiç bO§una ümidenme kibirli bayan. 
Ne mürekkepyengi ka§lann yeter, 
Ne o kapkara ipek saçlann, 
Ne tesbih tanesi gözlerin, ne kaymak gibi yanaklann, 
Gönlümü kıskıvrak bağlayıp sana tutsak etmeye. 
Sana gelince, §a§kın çoban, dumanlı güney rüzgArı gibi, 
Ya�ur ya§ yüklenmi§, oflaya puflaya 
Ne koşup duruyorsun bunun peşinden? 
Sen bu yak.ıııklı halinle onun gibi bin tane edersin. 
Zaten senin gibi aptallar yüzünden 
Dünya §apşal çocuklarla doluyor. 
Aynasından yüz bulamayınca seni bulmuş kadın; 
Olduğundan çok daha şirin görüyor kendini sende. 
Ama bak, hanım kız, kendini bilsen iyi olur. 
Sen bence böyle iyi bir adamın sevgisini bulduğun için 
Diz çök, Tann'ya §ükret ve oruç tut. 
İstersen dostça kulağına söyleyeyim, 
Hazır fırsat çıkmlŞken satmaya bak kendini; 
Böyle uygun bir pazar bir daha ya bulunur ya bulunmaz. 
Hadi adamdan af dile, onu sev ve teklifini kabul et; 
Çirkinlerin en çirkini kibirli çirkindir. 
Hadi sen de al bu kızı kabul et çoban. HO§ÇQkalın. 

PHEBE 
Tatlı delikanlı, ne olur beni bir yıl daha paylasana böyle; 
Şu adam kur yapacağına, sen beni payla daha iyi. 
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ROSALIND (Phebe'ye) 
Bu adam senin suratsızhAına vuruldu, (Silvius' a) bu kadın da be
nim öfkeme vuruluyor. O zaman, o sana ne kadar surat ederse 
ben de ona o kadar terslenirim. (Phebe'oye) Bana niye öyle bakı
yorsun? 

PHEBE 
Sana hiç kırılmadığımı göstermek için. 

ROSALIND 
Ne olur, sakın bana §şık olayım deme; 
Şarap sofrasındaki yeminlerden bile daha yalanım ben. 
Ayrıca da, senden hoşlanmıyorum. 
Nerde kaldıAımı bilmek istiyorsanız; 
Şurda, biraz ilerdeki zeytinlikte. 
Geliyor musun kardeşim? Sıkı,tır onu çoban. 
Gel kardeşim. Sen de çoban kızı, 
Dön de, şöyle bir daha bak ona. 
Kibiri bırak. Dünya alem sana bakacak olsa, 
Bu adamdan baljka gözü aldanacak tek kişi çıkmaz. 
Hadi, biz kendi sürümüze gidelim. 

(Rasalind, Celia ve Carin çılcar.) 

PHEBE 
Ey göçmUş şair,lJ9l şimdi anlıyorum, 
Ne kadar doğruymuş sözün: 
"Aşık dediAin ilk görüşte vurulmuştur her zaman." 

SILVlUS 
Canım Phebe! 

PHEBE 
Ha? Ne dedin Silvius? 

SILVIUS 
Canım Phebe; acı bana. 
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PHEBE 
Çok üzgünüm senin için, nazik Silvius. 

SILVIUS 
Üzülen insan üzmemeyi de bilir. 
Aşk yüzünden çektiğim acıya üzüıüyorsan. 
A§kını ver bana yeter; ne bende acı kalır, 
Ne sende üzüntü. 

PHEBE 
Sevgim senin zaten. Insanlık da bu değil mi? 

SILVIUS 
Ben seni istiyorum. 

PHEBE 
Ama bu harislik olur. 
Silvius, bir ara senden nefret ediyordum; 
Şimdi de seni seviyor değilim; 
Ama 3§ktan o kadar güzel söz ediyorsun ki, 
Artık eskisi kadar sıkıımıyorum yanımda olmandan. 
Hatta sana görev de vereceğim. 
Ama hizmetime girdin diye, salt bunun zevki dışında 
Sakın b3§ka karşılık bekleme benden. (40) 

SILVIUS 
Aşkım öylesine kutsal ve mükemmel ki, 
Ve ben öylesine yoksunum ki lütfundan, 
Hasat kaldıran adamdan arta kalan 
Kırık taneleri bile toplayabilsem, 
Bereketli bir ürün sayacağım kendime. 
Arada bir bana şöyle rasgele bir gülücük atıver yeter. 
Ben bununla geçinir giderim. 

PHEBE 
Biraz önce benimle konuşan genci tanıyor musun? 
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SILVlUS 

Pek tanımıyorum; ama ona sık rastladım buralarda; 
Bizim ihtiyar köylünün eviyle arazisini aldı. 

PHEBE 

Sorduğuma bakıp da onu seviyorum sanma; 
Çok aksi biri - ama güzel konU§uyor -
Evet de, ben lafa kanacak insan mıyım? 
Yine de, söylenen laf dinleyenin hO§Una gidiyorsa, 
Demek ki laf o kadar da kötü §eY değiL. 
Sevimli bir genç - çok da sevimli değil - Ama pek kibirli; as� 
lında kibiri de vakı§mıyor değil. 
Yani, eSaslı bir erkek olur bundan. 
En güzel yanı, teni. Dili insanı yaralıyor, 
Ama dilin yaralamasıyla gözlerin §ifa vermesi bir oluyor. 
Pek boylu poslu sayılmaz, ama ya§ına göre boylu. 
Bacağı §Öyle böyle; ama fena da sayılmaz. 
Dudağında hoş bir kırmızılık vardı; 
Yanağındakinden daha olgunca, daha canlı bir kırmızı. 
Yalnızca o kadardı aralanndaki fark; 
Tıpkı düz kırmızıyla alaca gül rengi arasındaki fark gibi. 
Öyle kadınlar var ki Silvius, 
Ona benim gibi baştan aşağı baksalar, 
Nerdeyse A§ık olurlardı. Oysa ben seviyor değilim, 
Sevmiyor da değilim. Aslında onu sevmek bir yana, 
Sevmemek için bir sürü nedenim var. 
Bir kere, beni paylamak ona mı kalmış? 
Neymiş: gözlerim karaymı" saçlarım karaymı" filan. 
Ayrıca, ,imdi hatırladım, bana hakaret de etti. 
ona niye karşılık vermedim, hayret! Her neyse. 
Yapmadık demek, yapmayacağız demek değildir. 
ona zehir zemberek bir mektup dÖ§eneyim de görsün. 
Mektubu da sen götürürsün Silvius, olur mu? 
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SILvruS 
Tüm kalbirnle, Phebe. 

PHEBE 
Hemen yazayım o zaman. 
Hepsi kafamda ve kalbimde zaten. 
Çok sert ve acı olacak sözlerim. 
Hadi gel benimle Silvius. 

(Çıkarlar.) 
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DÖRDÜNCÜ PERDE 

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

(Onnanda bir :YeT. RosaIind, Celia velaques girer.) 

JAQUES 
Hadi be güzel oğlan, biraz daha yakından tanl§ahm seninle. 

ROSALIND 
Dediklerine göre sen biraz durgun biriytni§sin. 

JAQUES 
Öyleyim. Şen şakrak olmaktansa böylesi daha hoşuma gidiyor. 

ROSALIND 
İkisinde de aşınya kaçanlar sevimsiz olur; ayyaştan beter olurlar 
çoğu kimse için. 

JAQUES 
İyi de, kendi halinde, durgun ve sessiz sakin olmanın ne kötülü� 
ğü var? 

ROSALIND 
Ona bakarsan, bayrak dire�i ölmanın da bir kötülüğü yok. 

JAQUES 
Benim durgunluğum başkalannınkine benzemez; mesela, bilgi� 
ninki hasedikten olur; mOzisyeninki hayaleilikten, saraylınınki 
kibirden; askerinki ihtirastan; avukatınki kurnazlıktan; hanım� 
lannki fazla kibarlıktanj sevdaIınınki bunların hepsinden. Ama 
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benim durgunluğum tek ve bana özgü; içinde olmayan yok; ne 
gördüysem alıp damıtmı§ım, her yolculuktan dönü§te biraz da, 
ha derin dÜTünceye dalmışım; sonunda böyle durmadan dÜ§ü, 
nen biri olup çıkmlfım. 

ROSALIND 
00, bir gezgin ha! Vay canına, sen durgun olmayacaksın da 
kim olacak! Allah bilir, başkalannın topraklannı göreceksin di, 
ye kendininkini satml§Sındır. Gördülün yer çok, ama hiçbir fe, 
yin yok, değil mi? Gözlerin zengin, ellerin yoksuL. 

. 

JAQUES 
Eh, epeyce gördüm geçirdim. 

( 0rIand0 girer.) 

ROSALIND 
Demek gördüklerin seni üzmÜ§. Çok görüp hüzünlenmektense, 
kendime bir soytan edinir nqelenirim daha iyi, üstelik bu it 
için taban tepmem de gerekmez. 

ORLANDO 
lyi günler ve mutluluklar sevgili Rosalind! 

JAQUES 
00, şiirli konU§afl biri geldi ve bana yol göründü; hadi Allaha, 
ısmarladık. 

ROSALIND 
Elveda Monsieur Gezgin. Aksarılı konU§Up tuhaf kılıklarda do, 
laşmayı unutma sakın. Kendi memleketinin iyi yanlannı kötü, 
le, doğduğun günü lanetle, seni böyle yarattığı için Tann'ya is, 
yan et Yoksa gondolla gezdiğine hiç inanmam. 

(Jaques çıicar.) 

00, merhaba Orlando, kaç zamandır nerelerdesin? Sevgiliye 
bak! Bir daha bana aynı oyunu oynarsan hiç gÖ%Üme görünnıe. 
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ORLANDO 
Ama benim güzel Rosalind'im, söz verdiğim saatten bir saat bi
le gecikmi§ sayılmam. 

ROSALIND 
A§kta bir saat gecikme ha! �ık dediğin, bir dakikayı bin par
çaya bölse, dakikanın binde birininin bir parçası kadar bile ge
cikse, Cupid'in(41l omuzuna vurması için yeteri yürekten vurul
mu§ filan olamaz o kesin. 

ORLANDO 
Bağı§la beni sevgili Rosalind. 

ROSALIND 
Hayır, bir daha böyle gecikirsen gÖZÜlne görünme. Senin yerine 
bir salyangoz bana kur yapsın daha iyi. 

ORLANDO 
Salyangoz mu? 

ROSALIND 
Evet, salyangoz. Yav3§ yürür ama evini tepesinde t3§ır. Bir kadı
nın gönlünü çelmek için sencİen çok daha iyi durumda yani. 
Ayrıca, kaderini de yanında getirir. 

ORLANDO 
O da neymi§? 

ROSALIND 
Boynuzlan tabii - senin gibilerine, eninde sonunda taktırır 
bunlan karılan. Oysa salyangoz kısmetiyle birlikte geliyor, böy
lece kansının arkasından laf söylenmesini de önlemi§ oluyor. 

ORLANDO 
Namuslu kadınlar boynuz taktırmaz. Benim Rosalind'im de na
musludur. 

ROSALIND 
Ben de senin Rosalind'inim. 
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CELIA 
Sana öyle demek hoşuna gidiyor, ama aslında senden daha se
vimli bir Rosalind'i var. 

ROSALIND 
Hadi bakalım bana kur yap, hadisene! Şu anda tatil havasında
yım ve belki de evet diyebilirim. Senin yegane, biricik Rosa
lind'in olsam ne derdin §imdi bana? 

ORLANDO 
Konu§madan önce öperdim. 

ROSALIND 
Y 00, önce konu§ daha iyi; söyleyecek §ey bulamazsan o zaman 
öpücüAe b8§vurursun. Usta hatipler söyleyecek söz bulamadık
lannda, tükürürler: sevdalılar için de - Allah saklasın - konu§a
cak §ey bulamadıklarında, yapılacak en uygun §ey öpü§mek ola
bilir. 

ORLANDO 
Peki öpücüğe izin çıkmazsa ne olur? 

ROSALIND 
O zaman dil dökmek zorunda kalırsın ki bu da konU§8cak §eY 
çıkar demek. 

ORLANDO 
Sevdiği kızın yanında konU§8cak §ey bulmakta kim zorlanır ki? 

ROSALIND 
Tabii ki sen zorlanırdın, eğer ben senin sevdiğin kız olsaydım. 
çünkü ben utangaçlıAı bırakıp kafamı kullanmaya b8§layınca, 
nasıl olsa benimle b8§a çıkamazdın. 

ORLANDO 
Yani çaresiz kalırdım kar§ında öyle mi? 

ROSALIND 
Çaresiz değil, sadece dilsiz. Ben senin Rosalind'in değil miyim? 
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ORLANOO 
Öylesin demek hoşuma gidiyor, çünkü ondan söz etmek istiyo
rum. 

ROSALIND 
Pekala, onun kimliğiyle ben, seni istemiyorum diyorum. 

ORLANOO 
O zaman ben de kendi kimliğimle ölüyorum. 

ROSALIND 
Yok yok, kendi kimliğinle ölmeye boşver; ve kaletle öl daha iyi. 
Şu zavallı dünya nerdeyse altı bin yaşında ve bu süre içinde bir 
kişi bile kendi kimliğiyle ölmemiş, yani aşk uğruna. T roilus'un(42) 
kafasına yediği bir Yunan sopasıyla beyni dağılmış, ama daha 
önce ölebilmek için de elinden geleni yapmış; al sana örnek bir 
�ık! Leander'se, bir yaz gecesi hava çok sıcak olmasaymış, He
ro rahibe olsa bile daha uzun yıllar mutlu bir ömür sürecekmiş; 
gel gör ki bu delikanlı serinlemek için Çanakkale boğazının su
lanna dalınca bacağına kramp girmiş ve boğulmuş. Şapşal ta
rihçiler de bu işi Sestos'lu Hero'ya yormuşlar.(4l) Hepsi palavra 
bunlann. Evet, insanlar ölmüş ve toprak kurtları da onlan ye
miş, ama aşk uğruna ölmemiş ölenler. 

ORLANOO 
Benim sadık Rosalind'im böyle düşünsün istemezdim; onun bir 
kaş çatışı bile beni öldürür çünkü. 

ROSALIND 
Yallahi bence sineği bile öldüremez. Ama bak şimdi, ben gene 
senin Rosalind'in olayım, ama bu defa daha olumlu havada; sen 
de dile benden ne dilersen; hepsi yerine gelecek. 

ORLANOO 
O halde, sev beni Rosalind. 

ROSALIND 
Olur canım, severim, Cumalan, Cumartesileri, her gün. 
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ORLANDO 
Peki beni alır mısın? 

ROSALIND 
Tabii, hatta senin gibi yirmi tanesini. 

ORLANDO 
Ne diyorsun? 

ROSALIND 
Sen iyi birisin değil mi? 

ORLANDO 
Öyleyim herhalde. 

ROSALIND 
Eh, iyi §eyin fazlasından zarar gelmeyeceğine göre? Gel karde
şim; sen de rarup ol da bizi evlendir. Ver elini Orlando. Ne di
yorsun kardeşim? 

ORLANDO 
Ne olur evlendiriver bizi. 

CELlA 
Ama sözleri bilmiyorum ki! 

ROSALIND 
Şöyle ba§layacaksın: "Sen Odando, bu Rosalind'i -" 

CELlA 
Peki peki. Sen Orlanda, bu Rasalind'i eşli�e kabul ediyor mu
sun? 

ORLANDO 
Ediyorum. 

ROSALIND 
Evet ama, ne zaman? 

ORLANDO 
Hemen şimdi; bizi ne kadar hızlı evlendireceğine bailı. 
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ROSALIND 
O halde §Öyle diyeceksin: "Rosalind, seni e§liğe kabul ediyo, 

rum." 

ORLANDO 
Rosalind, seni e§liğe kabul ediyorum. 

ROSALIND 
Hangi yetkiyle diye sorabilirdim sana; ama neyse; Orlando, seni 
eıliğe kabul ediyorum. Kıza bak, rahipten önce gidiyor; aslında 
kadınların düşünceleri hep eylemlerinin önünde koşturur. 

ORLANDO 
Ama bütün düşünceler için doğru bu; düşünceler kanatlıdır. 

ROSALIND 
Söyle bakalım, ona sahip olduktan sonra, ne kadar tutacalcsın? 

ORLANDO 
Sonsuza dek; bir gün bile eksik değiL. 

ROSALIND 
S�n sonsuzu bırak da bir güne bak. Y 00 yoo Orlando, insanlar 
kur yaparken Nisan, evlendikten sonra Aralık havasında olur, 
lar. Kızlar da kızken Mayıs'tırlar, ama eı olunca gökte havalar 
değiıir. Ben de senin yanında öyle kıskanç olacağım ki, Berbe, 
ristan'ın erkek kumruları kıskançlıkta hiç kalacak yanımda; 
yağmur yaklaştığında yaygarayı basan papağandan daha patırtı, 
cı olacağım; maymunun kendisinden daha maymun iıtahlı, ıe
bekten daha gelgeç olacağım. Çeımenin ortasındaki Diana hey
keli gibi, hiç neden yokken durmadan ağlayacağım; üstelik de 
bunu hep senin canın eğlenmek istediği zamanlar yapacağım. 
Sırtlanlar gibi güleceğim, hem de tam sen uykuya dalmak üze' 
reyken. 

ORLANDO 
Peki ama benim Rosalind'im de bunları yapacak mı bakalım? 
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ROSALIND 
Hayatım üzerine bahse girerim; ben ne yaparsam o da onu ya· 
par. 

ORLANDO 
Evet ama o akıllıdır. 

ROSALIND 
Zaten akıllı olmasa, bunu yapmaya aklı ermezdi. Ne kadar akıllı 
olursa o kadar şımarık olur. Kadının aklını başında tul:flmazsın: 
kapıyı kapa, pencereden çıkar; pencereyi kapa, anahtar deliğin. 
den kaçar; onu tıka, duman olur bacadan uçar. 

ORLANDO 
İnsanın böyle gelgit akıllı karısı olursa; herhalde hiç durmadan, 
"Hop dedik akıl, gene yolculuk nereye," filan demek zorunda 
kalır. 

ROSALIND 
Yok yok, bence, karının aklı komşunun yatağına gidinceye ka. 
dar beklemek daha iyi. 

ORLANDO 
Peki buna bile gerekçe uydurmaya aklın aklı yeter mi dersin? 

ROSALIND 
Tabii; seni aramaya gelmiştim, der olur biter. Onu cevapsız ya
kalarım sanma hiç; meğer ki, daha baştan seninle evlendiğinde 
dilsiz olmuş olsun. 00, kendi kusurunu kocasına karşı kullana
mayan kadın hiç çocuk yetiştirmeye filan kalkmasın; çünkü ço
cuk kesin apta1ın biri olur. 

ORLANDO 
İki saatliğine senden ayrılmak zorundayım Rosalind. 

ROSALIND 
Eyvah, aşkım benim, iki saat sensiz ne yaparım ben! 
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ORLANDO 
Yemekte Dük'le olmak zorundayım. Saat ikiye kalmam yine sa
na dönerim. 

ROSALIND 
İyi iyi, git işine hadi, git işine. Biliyordum zaten bunu yapacağı
m. Arkada§larım da söylemişti, ben de anlamıştım. Senin o ilti
fatçı diline kandım. Bir kadın daha kenara atılmışsa ne olmuş 
yani; ölümden beteri yok ya! Saat ikide mi demiştin? 

ORLANDO 
Evet camm Rosalind. 

ROSALlND 
Bak, vallahi çok ciddi söylüyorum, Allah cammı alsın ki, her 
türlü zararsız yeminle seni uyarıyorum, verdiğin sözün bir zerre
sini bile bozarsan, dediğin saatten bir dakika sonra bile gelirsen, 
benim için dünyanın en hain söz bozanı, en kof 8şığı, Rasalind 
dediğin insana asla layık olmayan biri, dünyanın en vefasız in
sanı olacaksın. Onun için, benim gazabımdan kork ve sözünü 
tutmaya bak. 

ORLANDO 
Merak etme, sen gerçekten benim Rosalind'immişsin gibi kut
sal bileceğim o sözü. Hoşçakal. 

ROSALIND 
Eh, bu gibi suçluları sorgulayan en eski yargıç Zaman olduğuna 
göre, burda da kararı Zaman verecek. Güle göle. 

(Orlando çıkar.) 

CELIA 
Yani bu a§k atışmaları sırasında biz kadınları iyi aşağıladın ha! 
İçimden şu üstündeki ceketle pantolonu çekip çıkarmak ve bü
tün dünyaya, "İşte şu kuşun kendi yuvasına ne yaptığını gözleri

nizle görün," demek geliyor. 



1 12 ıv. Perde, II. Sahne 

ROSALIND 
00, hadi hadi hadi, öyle deme canım kuzinim benim; biliyor� 
sun li§k denizine kaç kulaç gömülmÜ§üm. Bilemezsin ne kadar 
derindeyim. Mümkün değil li§kımın dibini bulmak, sanki Porte� 
kiz Körfezi. 

CELIA 
Anlli§ılan dipsiz seninki; ne kadar duygu göndersen hepsini yu� 
tuyor. 

ROSALIND 
Yok yok. Hani Venus'ün o hain veledi(44l var ya; hayal ürünü, 
dalaktan olma(·m, çılgınlıktan dotma, o kör gözlü hınzır otlan 
var ya; hani kendi gözü yok diye bli§kalarının gözünü aldatan o 
çocuk; işte li§kımın derinliline o karar versin. Bak, sana söylü� 
yorum Aliena, Orlando'yu görmeden edemiyorum. Gidip bir 
gölgelik bulayım da, o gelene kadar ah çekip bekleyeyim bari. 

CELIA 
Ben de biraz uyurum. 

(Çıkarlar .) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Ormanda bir lxqka -yer. Jaques'le. ormancı gibi giyinmiş lordlar girer.) 

JAQUES 
Geyiği kim öldürdü? 

BıRıNCı LORD 
Ben efendim. 

JAQUES 
O zaman onu Romalı fatihler gibi Dük'e sunalım. Zafer çelengi 
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yerine de, geyiğin boynuzlannı başına yerleştirelim. Bu vesiley, 
le söylenebilecek bir §8fkınlZ filan yok mu? 

1K1Ncl l0RD 
Var efendim. 

JAQUES 
Söyleyin o zamarı. Fazla ahenkU olmasa da olur; biraz gürültü 
çıksın yeter. 

(Şarkı söylerler.) 

Geyifj öldiırenin ne dUşecek payma! 
Demi sırtına u:yar, boynuzlan kafasına. 

Ufurlaym gitsin onu Fkılarla. 
Hadi, katılsm bke şimdi kim mrsa. 

sakın hor göreyim deme bu boynuVan; 
Daha sen dogmadan aile armasrydı onlar; 

Babanın babası cla �ıml§tı onları; 
Takanlar arasıncıa baban haydi haydi mr. 

Boynuz, :yaman boynut, mr mı sana galap geçecek; 
Boynuz, he:y gidi boynuz, mr mı seni ktıçamseyecek! 

(Çıkarlar.) 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Omıanda bir yer. Rosalind ile Celia girer.) 

ROSALIND 
Hadi bakalım, saat ikiyt geçmedi mi? Tabii Orlando da çoktan 
burda! 
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CELIA 
Bence aşktan kafası öyle bulanmıştır ki, mutlaka gidip oklarıyla 
yayını almış sonra da kafayı vurup yatmıştır.<461 Bak kim geliyor. 

(Silvius girer.) 

SILVlUS 
Sana haber getirdim yakışıklı genç; 
Kibar Phebe'm bunu sana vermemi istedi. 
İçinde ne yazılı bilmiyorum ama, doğrusu, 
Bunu yazarkan kaşlarını çatışına ve 
Takındığı haşin tavra bakılırsa, 
Oldukça sert bir mesaj göndermi§ olmalı. 
Beni bağışla, ben sadece masum bir haberciyim. 

ROSALlND 
Sabrın kendisi gelse bu mektup karşısında tB§ar, 
Patlamadan duramazcfı. Buna katlanan her şeye katlanır. 
Dediğine göre, ben hiç de yakışıklı değilmişim; 
Görgü, terbiye denen şeyden haberim yokmuş. 
Kibirliymişim ve, erkek denen varlık 
Anka kuşu kadar nadir olsa, 
Yine de hanımefendi beni sevemezmiş. 
Vay canına, şuna bak! 
Ben tezı olup tavşan diye onun aşkının peşine mi düşmüşüm ki 
Oturup bu mektubu döşenmiş? Bana bak çoban, 
Bu mektubu sen kotardın değil mi? 

SILVIUS 
Yoo hayır, valIahi ben yazmadım; 
Ne yazılı bilmivorum bile; Phebe yazdı. 

ROSALlND 
Hadi hadi, aptal adam, aşktan başın dönmüş senin. 
Onun ellerini gördüm ben; kösele gibi; 
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Kumta§1 gibi boz renk elleri. 
Vanahi ellerinde eldiven var sandımi 
Meğerse elleriymiş. Tam ev kadını eli. 
Her neyse, ben diyorum ki bu mektubu o yazmış olamazi 
Bu erkek işi ve erkek eli. 

SILVIUS 
Tabii ki Phebe'nin eli. 

ROSALIND 
Y 00, farfaralı ve gaddarca bir üslup bUi 
Tam kabadayı ağzı. 
Baksana, barıa meydan okuyor, 
Tıpkı Hıristiyarı'a veriştiren Türk gibi. 
Kadınların narin beyinlerinden 
Böyle azman,kaba buluşlar çıkmaz. 
Habeş ağzı bUi bunların etkisi, 
Onlann suratlanndan daha kara olur. 
Mektubu duymak istiyor musun? 

SlLVlUS 
Zahmet olmazsa, eveti 
Çünkü Phebe'nin zalimliğini fazlasıyla duydum, 
Ama daha mektubu duyamadım. 

ROSALIND 
Barıa Phebe'lik taslıyor. Zorbaya bak, nasıl yazmış: 

(Okur.) 
Neden tarınlılını bir yana bırakı'JOl'sun 
Ve bir kadının kalbiyle sawşıyorsun? 

Küfürün böylesini duydutı mu? 

Göı.leriyle kur yapıyorsa bir insan bana, 
Zararlı biri diye bakmam ben artık ona. 

Yani, bana hayvan diyor. 

1 15 
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Parlak gijzlerindeki alay bile 
Bende bu aşkı uyandrrdıgma göre; 
Kimbilir ne garip olurdu etkileri, 
Bir de hoş bakmayı seçselerdi? 
Sen beni paylarken, ben aşkımdan yandım; 
Ya yalvarıyor olsaydın, acaba ne yapardım? 
Sana aşkımı ileten adam, inan, 
Habersiz ashnda bendeki aşktan. 
Sen de, gönlüne göre bulur da beni, 
Kabul edersen yürekten teklifimi, 
Old+n gibi kabulümsün dersen, 
Mühürle cevabım, 4JeT ona istersen; 
Hayarsa cevabın, 4JeT ona getirsin yine; 
Olümlerden ölüm beleneyim kendime. 

Sen buna küfür mü diyorsun? 

CELIA 
Vah zavallı çoban! 

ROSALIND 
ona acıyor musun? Acımayı hak etmedi ki. Böyle bir kadını 
sevmek ister miydin? Seni alet diye kullansın ve üzerinde bozuk 
notalar ça1sın dursun diye mi? Hiç çekilmez! Peki peki, hadi git 
bul onu; anla§ılan Il§k seni bayağı ehli bir yılan yapml§. Onu 
bul ve de ki, eğer beni seviyorsa, ona seni sevmesini emrediyo' 
rum. Razı olmazsa, araya seni koymadığı sürece onunla asla gö, 
1Ü§müyorum. Sen gerçek bir i§ıksan, durma yürü, hiçbir şey de 
söyleme. İşte zaten ba§kalan geliyor. 

(Silvius çıicar. OlitIeT girer.) 

OLIVER 
ıyi günler kibar dostlar; 
Size bir şey soracaktım; 
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Bu ormanın eteklerinde bir yerde, 
Zeytinlik içinde bir çoban kulübesi varmış, 
Acaba nerde biliyor musunuz? 

ROSALIND 
Batıda, hemen ilerdeki vadide. 
Mırıl mırıl akan suyun kenannda, 
Sağ kıyıda bir dizi bodur söğüt var, onlan geçince. 
Ama bu saatte kimse yoktur evde. 

OLIVER 
Dilin söylediğinden göze bir şey kalıyorsa, 
Anlatılanlardan sizi tanıyor gibiyim ben. 
Evet, giysiler tutuyor; yaş da tutuyor. 
"Genç adam hoş; biraz kadın havalı; 
Olgun bir abla gibi davranıyor. 
Kadın kısa boylu, kardeşinden esmerce." 
Bu sorduğum evin sahibi değil misiniz siz? 

ROSALIND 
Madem sordunuz, övünmek gibi olmasın ama, evet. 

OLIVER 
Orlando'nun ikinize de selamlan var. 
Rosalind'im dediği gence de 
Bu kanlı mendili gönderdi. O sen misin? 

ROSALIND 
Benim. Ne demek oluyor bu şimdi? 

OLIVER 
Söylemeye utanıyorum ama yine de, 
Ben kimim, bu mendil nerden çıktı; 
Nasıl ve neden kana bulandı böyle, 
Bilmek isterseniz anlatırım. 

CELIA 
Ne olur, anlat. 

1 1 7  
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OLIVER 
Genç Orlando en son sizden ayrılırken, 
Bir saat sonra dönerim diye söz vermi§. 
Onnanda bir yandan yürüyor, bir yandan da, 
A§1c denen o burulc tadı yiyeceği sindirmeye çalışıyormuş; 
O sırada başına ne gelse beğenirsiniz! 
Yolun Icenannda gözüne bir şey çarpmış. 
Dallan ihtiyarlılctan yosun bağlamış, 
Ulu tepesi yıllarla Icuruyup Icelleşmi§ 
Yaşlı bir meşenin dibinde, 
Partal giysili, saçlan iyice uzamış zavallı bir adam, 
Sırtüstü yatmış uyuyor. 
Boynuna yeşil, yaldızlı bir yılan dolanmı§, 
Kafasını hain hain sallayaralc 
Adamın açılc ağzına doğru süzüıüyormuş. 
Ama Orlando'yu görünce, hemen boynundan sıyrılmış 
Ve Icıvrıla kıvnla bir çalının altına seyirtmi§. 
O çalının gölgesinde de, 
Yavrulan sütünü emip tükettiği için, 
Kurumuş memeleriyle bir dişi aslan uzanmış, 
Başını da yere yaslamış, Icedi gibi, 
Yerde yatan adamı gözlüyor, kımıldasın diye bekliyormuş. 
Çünlcü bu soylu hayvan, 
Ölü gibi görünen şeye saldırmaı. 
Bunun üzerine, Orlando adama yalclaşmı§ 
Ve onun kendi ağabeyi olduğunu görmüş. 

CELlA 
Evet, o ağabeyinden söz ettiğini duymuşttım, 
Orlando'ya, doğaya aylcın, insanlılc dışı şeyler yapmı§. 

OLIVER 
Evet, yapmıştır, onu çolc iyi tanınm; 
Kendisi doğaya aylcın biriydi. 
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ROSALINO 
Peki Orlando'ya ne oldu? 
Sütü tükenmiş ve kal'RI aç aslana yem olsun diye 
Orda bırakmış mı ağabeyini? 

OLIVER 
İki defa niyetlenmiş ve dönüp gidecek olmuş; ama, 
Her zaman, intikamdan soylu olan iyilik duygusuyla, 
Ve haklı gerekçesine üst gelen doğal içgüdüsüyle, 
Aslanla kapışmı§ ve onu kısa sürede altecmiş. 
İşte onlann patırtı gürültüsüyle de ben uykumdan uyandım. 

CELlA 
Ne? Sen onun ağabeyi misin yani? 

ROSALINO 
Kurtardı�ı adam sen miydin? 

CELlA 
Onu her fırsatta öldürmeye çalışan sen miydin? 

OLIVER 
Bendim, ama artık ben değilim. 
Değişmiş olduğumu bilmek o kadar tatlı bir duygu ki, 
Daha önce nasıl biri olduğumu 
Size söylemekten utanmıyorum. 

ROSALINO 
Peki şu kanlı mendiL. 

OLIVER 
ona geliyorum. 
İkimiz de, ta en başından başlayarak, bIlıhklı 
MaceralanmlZl gözyaşlanyla yıkadık -
Bıı arada, benim bu ıssız yere geli§ime de de�ndik -
Kısacası, kardeşim beni alıp iyi kalpli Dük'e götürdü. 
O da bana temiz giysiler verdi ve beni ağırladı; 

119 
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Sonra da kardqimin sevgisine emanet etti. 
Orlando'yla birlikte hemen onun mağarasına gittik. 
orda soyunduğunda, baktık ki 
Aslan kolundan bir parça et koparmış 
Ve yarası oraya gelene kadar hep kanamış. 
O arada Orlando hayıldı, 
Bayılırken de Rosalind diye bağırdı. 
Sözün kısası, onu ayılttım ve yarasını sardım. 
Daha sonra, gücü biraz yerine gelince, 
Bütün bunları anlatmanı ve sözünü tutamadığı için 
Onun adına özür dilemem için 
Benim gibi bir yabancıyı gönderdi buraya. 
Aynca, kendi kanına bulanmt§ bu mendili de, 
şaka olsun diye Rosalind'im diye çağırdığı 
Genç çobana vermemi istedi. 

(Rosalind bayılır.) 
CELIA 

Hey, ne oldu Ganymede! Ganymede'ciğim benim! 

OLIVER 
Kan görünce bayılan insan çoktur. 

CELIA 
l§in içinde b8§ka i§ var. Kuzin Ganymede! 

OLIVER 
Bak, kendine geliyor. 

ROSALIND 
Keşke evde olsaydım. 

CELIA 
. Seni oraya götürürüz. Ne olur, kolundan tutuversene. 

OLIVER 
Neşelen biraz delikanlı. Ne biçim erkeksin sen! Erkek yüreği 
yok sende. 
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ROSALIND 
Itiraf ediyorum ki yok. Ama bayım, pekalA baytlma taklidi yap� 
ll11§ da olabilirim, de�il mi? Karde§ine, çok iyi hayılma taklidi 
yaptı dersin olur biter, ha? 

OLIVER 
Bu taklit filan de�ildi. Hakiki olduğu yüzünden o kadar belli ki. 

ROSALIND 
Taklitti, inan bana! 

OLIVER 
Pekala, o zaman yüreklen de biraz erkek taklidi yap. 

ROSALIND 
Yapıyorum. Ama vallahi, aslında ben kadın olmalıymı§ım. 

CELIA 
Hadi gel, gittikçe daha solgun görünmeye ba§ladın. Lütf� eve 
gidelim. Sen de bayım, bizimle geliver. 

OLIVER 
Evet geliyorum. Çünkü karde§ime cevap götürmem lazım; yani 
onu bağışlamanla ilgili. 

ROSALIND 
Bakalım bir şey düşünürüm. Ama lütfen ona taklit becerimi an� 
lat. Gidelim mi? 

(Çıkarlar.) 





BEŞlNCl PERDE 

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

(Onnanda bir 'Jt:r. T ouchstone ile AudTe, gire:r.) 

TOUCHSTONE 
Merak etme Audrey, zamanı gelecek. Sabır, tatlı Audrey. 

AUDREY 
İhtiyar ne derse desin, bence rahip hiç fena de�ildi. 

TOUCHSTONE 
Hem de çok fena bir Oliver Efendiydi Audrey, çok iğrenç bir 
Martext'ti aynca. Baksana yahu Audrey, bu ormanda biri var; 
senin üzerinde hak iddia ediyor. 

AUDREY 
Ha evet, biliyorum kim olduğunu. Üstümde hiç iddiası filan yok. 
İşte, sözünü ettiğin adam geliyor. 

(William giTtr.) 

TOUCHSTONE 
Hödük görmek bana et ve su yerine geçiyor. Vallahi, biz kıvrak 
zeklilılar biraz laf çakıştırmazsak olmaz; işimiz gücümüz atışmak, 
atı§masız duramayız biz. 

WILLIAM 
Iyi alqamlar Audrey. 
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AUDREY 
Akşamın hayırlı olsun William. 

WILLIAM 
Size de iyi akşamlar bayım. 

TOUCHSTONE 
Iyi akşamlar sevgili dostum. Ört ba§ını, ört başını.(47) Ya§ın kaç 
dostum? 

WILLIAM 
Yirmi beş, efendim. 

TOUCHSTONE 
Tam olgun çağındasın. Adın William mı? 

WILLIAM 
William, efendim. 

TOUCHSTONE 
Iyi bir ad. Bu ormanda mı do�dun? 

WILLIAM 
Tanrı'ya şükür, evet efendim. 

TOUCHSTONE 
''Tann'ya şükür." Güzel bir cevap. Varlıklı mısın? 

WILLIAM 
Vallahi efendim, şöyle böyle. 

TOUCHSTONE 
"Şöyle böyle," ha! Güzel, çok güzel, çok §llhane güzel. Yine de, 
pek de güzel sayılmaz; yani aslında şöyle böyle. Kafan çall§ır mı? 

WILLIAM 
Evet efendim, oldukça kafalıyımdır. 

TOUCHSTONE 
Vay canına, güzel söyledin. Bak aklıma bir söz geldi: "Aptal, 
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akıllıyım sanırj ama akıllı, aptal olduğunu bilir." Şimdi o kafir 
filozof var ya, canı üzüm yemek isteyince ağzını açar ve üzümü 
ağzına koyarmı§j yani demek istermi§ ki, üzüm yenmek içindir. 
ağız da açmak içindir. Bu kızı seviyor musun? 

WILLIAM 

Seviyorum efendim. 

TOUCHSTONE 
Ver elini bana. Eğitimin var mı? 

WILLIAM 
Hayır efendim. 

TOUCHSTONE 
Iyi, o zaman ben seni eğiteyim. Varsa vardır: çünkü, belagat ku� 
raUarından biri der ki. içkiyi tastan bardağa akıttığında. birini 
doldururken ötekini bo§altmı§ olursun. Ayrıca. senin bütün ya� 
zarların ipse'nin "o" demek olduğunda görü§ birliğine varml§ du� 
rumda. (48) Yani sen ipse değilsin. çünkü o benim. 

WILLIAM 
Hangi "o" efendim? 

TOUCHSTONE 
Bu kadınla evlenecek olan "o". O halde ey hödük, bu hanıma 
yani halk ağzıyla, kanya - kur yapmayı - yani serseri ağzıyla, 
asılmayı - terk etsen - yarıi sokak ağzıyla, bıraksan iyi olur. 
Toptan söylemek gerekirse, ya bu hanıma kur yapmayı terk 
edersin, ya da hödük gibi telef olursunj senin anlayacağın, ölür� 
sünj yani, seni öldürürüm, yok ederim. yapmını ölüme, özgür� 
lüğünü köleliğe çeviririm. Zehirle, kötekle, çelikle filan bir yo� 
lunu bulur iıini bitiririm. Ağzıma geleni söylerim sanaj her tür� 
lü dolabı çevirir ezer geçerim senij seni öldürmenin yüz elli y� 
lunu bulurum. Onun için, titre ve yok ol. 
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AUDREY 
Aman git William'cığım. 

WILLIAM 
Tanrı neşenizi bozmasın efendim. 

(Çıkar. Corin girer. ) 

CORIN 
Efendimle hanımefendi sizi arıyorlar. Hadi yürüyün, yürüyün. 

TOUCHSTONE 
Koş Audrey, kQş Audrey; peşindeyim, peşindeyim. 

İ k i n c i  S a h n e  

(Omıanda bir 'Jer. Orlando ile OUtleT girer.) 

ORLANOO 
Mümkün mü? Yani, onu daha yeni tanımışken beğenmen? Gö
rür görmez sevmen? Sever sevmez aşkını ilan etmen? Eder et
mez de karşılık görmen? Bu sevgi hep sürüp gidecek mi peki? 

OLIVER 
Bu işin böyle apar tapar olup bittiğine §aşma; onun yoksulluğu
nu, yeni tanl§tığımızı, benim ansızın açılıvermemi, onun hop 
diye razı olmasını filan boşver. Aliena'yı seviyorum diyorsam, 
evet de; o bana, seni seviyorum diyorsa, evet de; birleşmemize 
karşı çıkma, ikimize de mutluluk dile yeter. Senin iyiliğin için 
de bu daha iyi, çünkü babamın evini de, ihtiyar Sir Rowland'ın 
vasiyetindeki tüm gelirleri de senin üstüne geçireceğim, ben de 
burda bir çoban gibi yaşayıp öleceğim. 
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ORLANDO 
Peki o zaman, bence uygun. Düğününüz yann olsun. Düğüne 
Dük'le, o mutlu adamlannın hepsini çağınnm. Hadi sen git 
Aliena'yı hazırla; hem bak, işte benim Rosalind'im de geliyor. 

(RosaUnd girer.) 

ROSALIND 
T ann seni korusun kardeşim. 

OLIVER 
Seni de, güzel kardeşim. 

(Çıkar.) 

ROSALIND 
Ah benim canım Orlando'm, yüreğini böyle eprba sanlı görün· 
ce ne kadar üzülüyorum bilsen! 

ORLANDO 
Yüreğim değil ki, kolum sanlı. 

ROSALIND 
Ben de, aslanın biri yüreğine pençe attı da yaraladı sanmışttm. 

ORLANDO 
Yaralanmasına yaralandı yüreğim, ama bir kadının gözleriyle. 

ROSALIND 
Kardeşin mendilini gördüğümde nasıl bayılma taklidi yaptığımı 
anlattı mı? 

ORLANDO 
Evet, üstelik daha da acayip şeyler söyledi. 

ROSALI�D 
Oh, ne demek istediğini biliyorum. Ama inan bana, iki koçun 
tokuşmasıyla, Sezar'ın malum ''Geldim, gördüm, yendim," pa· 
lavrası dışında bu kadar ani olan bir şey görülmemiştir. Senin 
kardeşinle benim kardeşimi al: karşılaştıkları anda bakıştılar; 
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bakıştıklan anda tutuldular; tutulduklan anda ah ettiler; ah et� 
tücleri anda, "ama neden" diye sordular birbirlerine; nedenini 
bulur bulmaz da çare aradılar. ışte bu basamaklardan geçe geçe 
evlilik basamağına kadar g!!ldiler ve onu da şimdi hop diye tır� 
manacaklar, ya da, biraz daha gecikirlerse hop diye koyun koyu� 
na bulacaklar kendilerini. Aşktan iyice kızışml§ durumdalar ar� 
tık; onlan kimse tutamaz. Sopayla bile aynlmazlar şimdi. 

ORLANDO 
Yann evleniyorlar. Düğüne Dük'ü de çağıracağım. Ama, mutlu� 
luğa başka birinin gözleriyle bakmak ne acı! Yann olduğunda, 
kardeşim dilediğine kavu§tuIu için ne kadar sevinecelesem, 
kendi yüreğimin ağırlığını da o kadar derinden duyacağım. 

ROSALIND 
Yani yann senin Rosalind'in olmayacak mıyım? 

ORLANDO 
Yalnızca hayal kurarak yaşayamam artık. 

ROSALIND 
O halde ben de seni boş sözlerle oyalamavı bırakayım. Beni iyi 
dinle o zaman - çünkü şu anda ciddi konuşuyorum. Senin akıllı 
biri olduğunu biliyorum. Benim hakkımda iyi düşünesin veya 
kavrayışlı biri sanasın diye söylemiyorum bunu. Ya da kendi iyi� 
liğin için söyleyeceklerime inanasın ve beni önemseyesin diye 
de değiL. Ama istersen acayip şeyler yapabileceğime inanabilir� 
sin. Üç yaşından beri hep bir sihirbazla konuşurum. Sanatında 
çok usta ama lanetli biri değiL. Eğer sen Rosalind'i, dışardan gö� 
ründü� kadar gönülden seviyorsan; kardeşin, Aliena'yla evle� 
nirken sen de Rosalind'le evleneceksin. Kader onun başına ne� 
ler getirdi biliyorum; o nedenle de, senin için sakıncası yoksa, 
yann onu etiyle kemiğiyle senin karşına çıkarmak benim elim� 
den gelmeyecek bir iş değiL. Bu işin hiçbir tehlikesi de olmaya� 
cak. 
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ORLANDO 
Şaka yapmıyorsun değil mi, ciddisin? 

ROSALIND 
Sihirbazhktan anlartm dediysem de, çok değer verdiğim haya, 
tım üzerine yemin ederim ki,. şaka yapmıyorum. Onun için hadi 
şimdi en iyi giysilerini giy; dostlarını çağır. Yarın evlenmek isti, 
yorum diyorsan evleneceksin; Rosalind'le diyorsan, Rosalind'le. 
Hah, bak işte şu gelenlerden biri beni seviyor, biri onu. 

(Silvius'la Phebe girer.) 

PHEBE 
Genç adam, sana gönderdiğim mektubu 
Başkalarına göstermekle çok kabalık ettin. 

ROSALIND 
Ettimse ettim. Aslına baktmıan, 
Özellikle kaba ve küçümser davrandım sana. 

Hiç peşini bırakmayan, sana bağlı bir çoban var; 
Dön de bir ona bak; sev onu. Adam sana tapıyor. 

PHEBE 
Ne olur iyi çoban, �evmek neymiş anlatsana şu gence. 

SILVlUS 
Seven hiç durmadan ah eder, göz y�ı döker; 
Benim Phebe için yaptığım gibi. 

PHEBE 
Benim de Ganymecle için. 

ORLANDO 
Benim de Rosalind için. 

ROSALIND 
Benim hiçbir kadın için değiL. 

SILVIUS 
Sevenin gözü kimseyi görmez, 
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Sevdi�inin hizmetine adamı§tır kendini; 
Benim Phebe'ye yaptı�ım gibi. 

PHEBE 
Benim de Ganymede'e. 

ORLANOO 
Benim de Rosalind'e. 

ROSALIND 
Benim de hiçbir kadına. 

SILVlUS 
Sevenin hayali sınır tanımaz, 
Heyecanı bitmez, dilekleri tükenmez; 
Gözünün içine bakar sevdi�inin, bir dedi�ini iki etmez; 
Her an tapınır ona, b8§ e�meye hazırdır; 
Hem çok sabırlıdır, her §eye katlanır; 
Hem hiç tahammülü yoktur, birden patlayıverir. 
lite buyum, Phebe'yi severken ben. 

PHEBE 
Ben' de Ganymede'i, 

ORLANOO 
Ben de Rosalind'i. 

ROSALIND 
Ben de hiçbir kadını. 

PHEBE (Rosalind'e) 
O zaman seni seviyorum diye niye suçluyorsun beni? 

SIL VLUS (Phebe'ye) 
O zaman seni seviyorum diye niye suçluyorsun beni? 

ORLANOO 
O zaman seni seviyorum diye niye suçluyorsun beni? 
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ROSALINO 
Kime soruyorsun, "Seni seviyorum diye niye suçluyorsun beni" 
diye? 

ORLANDO 
Şu anda ne burda olan, ne beni duyan ki§iye. 

ROSALINO 
Aman, yetti artık bu da; İrlanda köpeklerinin aya kaıı1 uluma, 
lanna benzedi. (Sil.nus'a). Elimden geldiğince sana yardım ede' 
ceğim. (Phebe'ye) Elimden gelse seni severdim. Yarın hepiniz 
beni bulun. (Phebe'ye) Günün birinde bir kadınla evlenecek 
olursam, seninle evlenirim; yann da evleniyorum. (Orlando'ya) 
Seni de sevindireceğim; hem de §imdiye dek hiçbir erkeği se' 
vindirmediğim kadar; yarın sen de evleniyorsun. (Sil.nus'a) Sen 
de hO§nut olacaksın; yani, �er hO§landığın §eY seni hO§nut 
ederse tabii; ayrıca, sen de yann evleniyorsun. (Orlando'ya) RÜ' 
salind'i seviyorsan gelirsin. (SiMus'a) Phebe'yi seviyorsan gelir, 
sin. Ben de hiçbir kadını sevmediğime göre, gelmeliyim. Hadi, 
hepinize uğurlar olsun. Talimatımzı aldınız. 

SILvruS 
Sağ olursam geleceğim. 

PHEBE 
Ben de. 

ORLANDO 
Ben de. 

(Çıkarlar.) 
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Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Ormanda bir yer. T ouchstone ile AutIre, girer.) 

TOUCHSTONE 
Mutlu gün yann, Audrey. Yann evleniyoruz. 

AUDREY 
Tüm kalbimle istiyorum bunu. Umanm evli bir kadın olmayı 
isternek ayıp değildir. Hey bak sürgün Dük'ün hizmetindeki oğ� 
lanlardan ikisi geliyor. 

(Iki hitmetk4r girer.) 

BlRtNCt H1ZMETKAR 
Iyi günler sayın baylar. 

TOUCHSTONE 
Vallahi size de iyi günler. Hadi gelin, gelin oturun §Öyle de bir 
şarkı söyleyin. 

lK1Nct HtZMETKAR 
Emrinize amadeyiz. Şöyle ortaya otur. 

BıRİNCİ HİZMETKAR 
Peki hemen başlayalım mı; yani öhö öhö diyip boAazım1Zı te
mizlemeden veya önce tükürmeden, veya sesimiz kısık da, filan 
demeden. Çünkü sesin kötüyse, ba§tan bunları demek lazım, 
değil mi, ha? 

IKıNCİ HİZMETKAR 
Yok yok. Hemen, hemen; tek at sırtında iki çingene gibi bir 
ağızdan. 

(Şarkı sayıerler.) 
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Almış oflan se4Jdigi kızı yanınaj 
He'Y gidi hey, hey Iw, hey nonino, 
Açılmışlar 'Yemye§il tarlcılara� 
Yine bahar gelmiş, yine sll� kesilmiş çankaj 
Cwıl cwıl litemıiş kuşlar, nay nay nanay: 
Tatlı se4JdaIıya baharı sevmek kolay. 

Sevimli kiiylaler biraz dolaştıktan sonra, 
Hey gidi hey, hey Iw, hey nonino, 
Yan gelip uzanmışlar başaklar qrasmai 
Yine bahar gelmiş, 'Yine SiJ� kesilmiş çankai 
Cwıl cwıl litemıiş kuşlar, MY MY nanay i 
Tatlı se4JdaIıya baharı sevmek kolay. 

Hayat dedigin ne ki, bir çiçekten lite, diye, 
Hey gidi hey, hey Iw, he, noNno, 
Tutturmuşlar bir şenlik tarkasa yattıkları yerıki 
Yine bahar gelmiş, yine sll� kesilmiş çanlcaj 
CıVll ClVll litemıiş kuşlar, MY nay nanay j 
Tatlı se4JdaIıya baharı sevmek kolay. 

GaniLna gan etmeye bak gel hodi sen ık, 
Hey gidi hey, hey Iw, hey nonino, 
Aşkın tadını çıkar, ihnran en gü�el mevsimindej 
Yine bahar gelmiş, 'Yine siJz kesilmiş çankaj 
CIVll ClVll litermiş kuşlar, nay MY nanay i 
Tatlı se4JdaIıya baharı sevmek kolay. 

TOUCHSTONE 
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Doğrusunu isterseniz genç baylar, sözler zararsızch ama, müzi� 
akardu epeyce kaçık gibiydi. 

BıRİNCı HIZME'fKAR 
Yanılıyorsunuz efendim, ölçü tuttukj ölçüyü kaçırmadık. 
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TOUCHSTONE 
Valla}ıı.i bilmem; ama bu aptalcaya §arkıyı biraz daha dinlesey� 
dim ben nerdeyse kaçıracaktım. Hadi u�rlar olsun; Tann sesi� 
nize §ifa versin. Gel Audrey. 

(Çıkarlar.) 

D ö r d ü ncü S a h n e  

(Omıanda bir -yer. BU-yak Dak, Amiens, Joques, Orlando, Oli� ve 
Celia girer.) 

BÜYÜK DÜl< 
Peki Orlando, sence şimdi bu çocuk, 
Söylediği her §evi yapabilir mi? Buna inanıyor musun? 

ORLANDO 
Bazan inanıyorum, bazan inanmıyorum; 
Aklına yatmasa da ümitlenmekten kendini alamıyor insan; 
Ama aklına gelen başına gelirse diye de korkuyor. 

(Rosalind, Sil.nus ve PIıebe girer.) 

ROSALIND 
Anlaşmamız açıklığa kaVU§ana kadar biraz sabredin. 
Diyorsunuz ki, ben Rosalind'iniıi buraya getirirsem, 
Siz de onu §ll Orlando'ya vermeye razısınız, değil mi? 

BÜYÜK DÜl< 
Evet razıytm; krallıklarım olsaydı, onları da birlikte verirdim. 

ROSALIND 
Sen de diyorsun ki, onu buraya getirirsem, alacaksın. 
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ORLANDO 
Evet, yeryüzündeki tüm krallıkların kralı olsam yine alırım. 

ROSALIND 
Sen de diyorsun ki, evet dersem benimle evleneceksin. 

PHEBE 
Evet, bir saat sonra ölecek olsam yine evet. 

ROSALIND 
Ama benimle evlenmek istemeyecek olsan, 
Şu vefah çobana varır mısın? 

PHEBE 
Öyle olsun, vannm. 

ROSALIND 
Sen diyorsun ki, eler Phebe evet derse onu alacaksın. 

SILVlUS 
Onu alınca ölecek olsam da yine alaca�ım. 

ROSALIND 
Bu işlerin hepsini çözeceiime söz vermiştim. 
Sayın Dük, siz kendi sözünüzü tutun ve kızınızı verini 
Sen de Orlando, kendi sözünü tut ve kızı ali 
Sen Phebe, benimle evlenmeye ve beni istemezsen 
Şu çobana varmaya söz vermiştini sen de tut sözünü. 
Silvius, benimle evlenmek istemezse onu alacaktıni 
Sen de sözünü tut. Şimdi sıra bana geldii 
Ben de gidip şu bilmeceyi çözeyim artık. 

(Rosalirıd'le Celia çıkar.) 

BÜYÜK DÜl< 
Bu genç çobanın tavırları, görünüşü 
Tıpkı kızımı andırıyor zaman zaman. 

135 
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ORLANDO 
Evet Lordum, ben de onu ilk gördüğümde 
Kızınızın erkek kardeşi sanmı§tım. 
Ama, Sayın Lordum, bu çocuk ormanda doAmU§j 
O deh§etli hünerlerini de bqta amcasından ö�enmi§; 
Dediğine göre amcası büyük bir sihirbazmı§ 
Ve bu ormanda çizili bir çember içinde saklanıyormuş. 

(Touchstone ile Audrey girer.) 

JAQUES 
Galiba yakında yine tufan var; bu çiftler de Nuh'un gemisine 
sığınmaya geliyor. İşte bakın, bir çift acayiI! yaratık; her dilde 
bunlara soytan denir bence. 

TOUCHSTONE 
Hepinize selamlar ve merhabalar. 

JAQUES 
Sayın Lordum, hO§geldin diyebilirsiniz bu ooama. Ormanda 
rastlayıp durduğum alaca�heyinli heyefendi bu işte. Zamanında 
saraylıymlŞj yemin ediyor. 

TOUCHSTONE 
Eğer şüphesi olan varsa beni sınayabilir. Sarayda dans ettim, 
hanımefendilere iltifat yağdırdım, dostlanma oyun oynadım, 
düşmanımın yüzüne güldüm, üç terzinin ocağını söndürdüm(49), 
dört kişiyle kavga ettim ve beşincisiyle de nerdeyse ediyordum. 

JAQUES 

Peki nasıl uzlqttnız? 

JAQUES 

Vallahi, adamla bir araya gelince gördük ki, yedinci neden YÜ� 
zünden tartışıyormuşuz. 
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JAQUES 
Yedinci neden mi? Anlamadım! Sayın lordum, ho§ bir adam 
değil mi? 

BÜYÜK DÜK 
Evet, çok ho§landım ondan. 

TOUCHSTONE 
Tann ne muradınız varsa versin; sağolun, ben de aynen, yani 
ben de sizden efendim. Ben de bu köylü çiftler arasına katıldım 
gördüğünüz gibi; yerine göre yemin etmek, yerine göre de boz� 
mak için. Malum, evlilik bağlar ama bağlar da gün gelir çözü� 
ıür. Şu zavallı kızcağızın suratı pek bir şeye benzemiyor ama 01.; 
sun; hiç değilse benim ya. Naçizane bir huyum vardır efendim; 
kimsenin istemediğini ben alınm. Gönlü zengin olanlar, cimri� 
ler gibi, sade evde oturur. Hani, güzelim inci de gitmi§ o pis isti� 
ridyenin içine oturmU§ ya! 

BÜYÜK DÜK 
Bak hele, çok hazırcevap ve aizı laf yapan biriymiı bu. 

TOUCHSTONE 
Ne yapalım efendim, soytannın kuf§Unu atı§3 hazır olmalı; tatlı 
saçmalıklar i§te. 

JAQUES 
Peki §U yedinci neden neymi§? Tartı§manın yedinci nedene da� 
yandığını nerden anladınız? 

TOUCHSTONE 
Yedi kere katlanan at1§madan. (Audrey, şöyle biraz daha kibar� 
ca dursana. ) Yani şöyle efendim. Bir keresinde saraylının biri 
için, sakalının kesimi hO§uma gitmedi demi§ bulundum; adam 
bana haber gönderdi; bana göre sakalı biçimsiz olabiHrmİ§; ama 
ona göre biçimliymi§; bunun adı Nazik Kaflıhk. Ona, hayır iyi 
kesilmemİ§, diye yine haber gönderseydim; o da bana, canım 
nasıl isterse öyle keserim sakalımı diye kaqılık verebilirdi; buna 
da Efendice Dokundurma deniyor. Hayır iyi kesilmemi§ diye 
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dayatsam, sen ne anlarsın diyebilirdi; buna da Hırçın Tepki de
niyor. Gene, iyi kesilmemi§ diyecek olsam, adam, hayır bu doğ
ru değil diyebilirdi; bu da Yekten Çıkışma. Gene de iyi kesilme
miş desem, yalan söylüyorsun diye karşılık verebilirdi; buna Si
nirli Terslerne deniyor. Oradan da Dolaylı Suçlama'yla Dosdoğ
ru Suçlama'ya geçiyoruz. 

JAQUES 

Peki sen adama kaç defa "Sakalın iyi kesilmemiş," dedin? 

TOUCHSTONE 
Ben Dolaylı Suçlama'dan öteye geçmemeye dikkat ettim; o da 
işi Dosdoğru Suçlama'ya kadar götürmerneye dikkat etti ve böy
lece kılıçlan ölçüp ordan aynıdık. (SOL 

JAQUES 

Peki şimdi bu atışma derecelerini sırayla sayabilir misin? 

TOUCHSTONE 
00 bayım, biz kitabına göre, kuralıyla döVÜ§ürili. Sizin nasıl 
davranış kurallan kitabınız varsa, aynı öyle. Dereceleri sayayım 
size; birincisi Nazik Karşılık, ikincisi Efendice Dokundutma, 
üçüncüsü Hırçın Tepki, dördüncüsü Yekten Çıkışma, beşincisi 
Sinirli Terslerne, altıncısı Dolaylı Suçlama, yedincisi Dosdoğru 
Suçlama. Doğrudan Suçlama dışında, bu saydıklarımın hepsini 
adatabilirsiniı. Tabii bunu da "Eğer" sayesinde atlatabilirsiniı. 
Bir defasında yedi yargıç birden iki tarafı uzlaştıramamış; ama 
taraflar karşı karşıya gelince, birinin aklına "Eğer" gelmiş. Yani 
şöyle: "Eğer sen öyle dediysen, ben de böyle dedim". Böylece el 
sıkışıp kardeşlik yemini etmişler. Sizin anlayaca�nız, işte bu 
"Eğer" en güzel arabulucu; "Eğer" deyip geçme. 

JAQUES 

Hiç böyle adam gördünüz mü Lordum? Bundarı iyisi zor bulu
nur; ama yine de soytan işte. 
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BÜYÜK DÜl< 

A vedar nasıl adarı siper olarak kullanırsa, bu da soytanlığını si# 
per olarak kullanıyor; arkasına gizlenip bu cevherleri fırlatıyor. 

(Hymen(51l, Rosalind ve Celiagirer. Yumuşak mürik.) 

HYMEN 

Yeryü:ıünde işler :yolundaysa, 
Insanlar bulU§up u)U§tu:ysa, 
Şenlik olur giJIcyü:ıünde enilconu. 
Sen, iyi yilrekli Dak, a1 işte btını 
H,men gökten indirdi sana onu; 
Buraya getirdi; tutasm diye sen elini, 
Ve kalbi kimin gijnlünde,se 
Onun eline 1cıryasm Ji:Ye. 

ROSALIND (Dük'e) 
Sana veriyorum kendimi, çünkü seninim. 

(OTlando'ya) 

Sana veriyorum kendimi, çünkü seninim. 

BÜYÜK DÜl< 

Karşımda gördüğüm gerçekse, sen benim kızımsın. 

ORLANDO 
KaI'§lmda gördüğüm gerçekse, sen benim Rosalind'imsin. 

PHEBE 
Gerçekle görünüm buluşup uyuştuysa 
Elveda o zaman benim sevdaya. 

ROSALIND (Dak'e) 
Bana baba gerekmez, eğer o sen olmazsani 

(OTlando'ya) 

Bana koca gerekmez, eğer o sen olmazsan. 
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(Phebe'ye) 
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E§im kadın olabilseydi, tek sen olurdun o e§. 

HYMEN 
Susalım hey! Karga§ayı yasaklıyorum; 
Bütün bu acayip olaylara 
Artık ben son veriyorum. 
Şimdi içimizden şu sekizi elele tutu§sun 
Ve Hymen'in ekibine katılsın; 
Eğer dışı gibi içi de doğruysa doğrunun. 

(Orlando ile Rosalind' e) 

Seninle seni hiçbir dert ayıramayacak. 

(Oliver ile Celia' ya) 

Seninle sende kalp kalbe karşı olacak hep. 

(Phebe'ye) 

Ya onun a§kına evet dersin; 
Ya kadın olur senin efendin. 

(Touchstone ile Audrey'e) 

Sen nerdeysen o da hep arda, 
Karda kışta her havada. 

(Herkese) 

Biz düğün şarkısı söylerken şimdi, 
Sorularınız varsa so�n siz de hepsini; 
Burda nasıl buluştuk, nasıl oldu bütün bunlar, 
Hiç merak etmeyin, hepsinin cevabı var. 

ŞARKI 

Ey ulu Kraliçe }uno, aynı yastığa ba§ koyan, 
Aynı sofrayı paylÔşanların, o kutsal bagın Mınisilesı) 
l§te Hymen: KiJyü kasabayı insanla dolduran. 
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Kutlu olsun li'yleyse bu giı<.el evliliklerin hepsi. 
Ey her şehrin tannsı, sana §akürler olsun; 
Yüceler yücesi Hymen, ünün her yanı sarsın. 

BÜYÜK DÜK 
Ah benim sevgili yeğenim, hoşgeldin yanıma, 
Kızımı görmüş gibi sevindim seni gördüğüme. 

PHEBE (Silvius'a) 
SözÜmden dönmeyeceğimi artık sen benimsin, 
Sarsılmaz bağ1ı1ığınla aşkımı kazandın sonunda. 

(Jaques de Boys girer.) 

JAQUES DE BOYS 
Lütfen beni dinleyin, sizlere bir çift sözüm var. 
Bu güzel topluluğa bu haberleri getiren ben, 
Sir Rowland'ın ikinci oğluyum. Dük Frederick, 
Baktı ki ne kadar değerli adamı varsa 
Akın akın bu ormana geliyor, 
Koca bir ordu topladı ve komutayı da kendi aldı. 
Amacı, buradaki ağabeyini yakalayıp 
Kılıcıyla kafasını uçurmaktı. ışte bu amaçla 
Bu yabani ormanın eteklerine kadar geldi; 
Ama orda dini bütün bir ihtiyarla karşılaştı 
Ve onunla bir süre konuştuktan sonra 
Hem girişt!ği işten hem de dünyadan vazgeçip 
Tacını sürgündeki ağabeyine bıraktı. 
Ağabeyiyle. birlikte sürgün edilen insanlardan 
Gaspettiği toprakları da sahiplerine iade etti. 
Hayanm üzerine yemin ederim söylediklerim doğru. 

BÜYÜK DÜK 
Hoşgeldin delikanlı. 
Kardeşlerinin düğününe çok güzel bir armağanla geldin; 
Demek ki şimdi, biri topraklanna kavuşacak, 
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Öteki de koca bir toprak, muazzam bir dükalık sahibi olacak. 
Ama önce şu ormanda, burda iyi başlayıp 
Yine burda iyi gelişen bazı işleri bitirelim. 
Ondan sonra, burda bizimle birlikte 
Zorlu günler ve geceler geçiren 
Bu mutlu topluluğun her bir üyesi, mevkiine göre, 
Yeniden açılan bahtımızdan payını alacak. 
Bu arada, biz yeniden kavuştuğumuz itibarı unutup 
Kırşal şenliklerimizi sürdürmeye bakalım. 
Müzik çalsın ve siz, gelinler, güveyIer, hepiniz, 
Coşup eğlenmeye, dans etmeye bakın. 

JAQUES 
Izniniıle efendim.IS) Eğer yanlış duymadıyşam, 
Dük kendini dine adamış 
Ve tantanalı sarayla her türlü bağını kesmiş. 

JAQUES DE BOYS 
Evet kesti. 

JAQUES 
O zaman ben onun yanına gidiyorum. 
Ansızın dine dönen bu tür adamlardan 
Öğrenmeye değer çok şey olabilir. 

(Büyük Dak' e) 

Sizi önceki itibannıza uğurluyorum; 
Tahammül ve doğruıu�nuzıa bunu çoktan hak ettiniz. 

(Orlando',a) 

Seni, içten duygularınla layık olduğun aşkına; 

(Oliver'a) 

Seni topraktanna, aşkına ve büyük müttefiklerine; 

(Silvius' a) 
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Seni, çok hak ettiğin bir dÖ§ekte nice nice yatmalara; 

(T ouchstone' a) 

Seni de atışmalarına; çünkü aşk yolculuğunda 
Yalnızca iki aylık erzakın var. Ne§eniz bol olsun. 
Bu dans işi bana göre değil. 

BÜYÜK DÜK 
Dur Jaques, gitme. 

JAQUES 
Bana göre eğlence yok burda. Soracak sorunuz olursa; 
Sizin terk ettiğiniz mağarada bulabilirsiniz beni. 

(Çıkar.) 

BÜYÜK DÜK 
PekalA, hadi bakalım; ne§eyle başlayalım şenliklerimize, 
Coşalım, eğlenelim, bakalım biz keyfimize. 
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(Dans ederler. Dansıan sonra Rosalind sahnede kalır ve Sonsik'a sliy, 
ler.) 

ROSALlND 
Hanımların sonsöz söylemesi pek alışılmış değil; ama beylerin 
önsöz söylemesinden daha kötü sayılmaz. ıyi şaraba asma dalı 
gerekmez(5-4) derler; eğer doğruysa, iyi oyuna da sonsöz gerekmez. 
Ama yine de iyi şarap için asma dalı kullanıyorlar; iyi oyunlar 
da iyi sonsözler yardımıyla daha iyi olabiliyor. Evet de, şimdi ne 
doğru dürüst bir önsöz sunabildiğime ne de sizin oyun hakkında 
ne dÜ§Ündüğünüzü bildiğime göre, kendi konumumu kavraya' 
bilmi§ değilim. Dilenci kılığında olmadığımdarı size yalvarmak 
bana yakışmaz. En iyisi büyü yapmak; i§e kadınlarla başlıyoruz. 
Ey kadınlar, erkekler için duyduğunuz sevgi adına size emrediyÜ' 
rum: bu oyunu olabildiğince heğeneceksiniz. Ve ey erkekler, ka, 
dınlar için 4uyduğunuz sevgi adına - ki gülümsemenizden anla, 
dığım kadarıyla içinizde onlardan hoşlanmayan yok - size em, 
rediyorum: kadınlarla birlikte oyundarı da hoşlanacaksınız. Ben 
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kadın olsaydım(SS) içinizde sakalı hoşuma giden, suratı bana se� 
vimli gelen, nefesi beni itmeyen kim varsa öperdim. Onun için 
de. bu kibar düşüncemin hatınna eminim aranızda ne kadar sa� 
kah hoş, suratı sevimli. nefesi tatlı kişi varsa. ben önünüzde eği� 
Hp aynlırken onlar da bana yürekten "Hoşçakal," diyecektir.(S6) 
(Çıkar.) 



NOTIAR 

ı. Kutsal kitaptaki bir klS5aya göre, bır babanın iki evladından biri, kendı pa
yına düşen mal mülkü alıp evden ayrılır, sonra elindekini avucundakinl saÇlP 
savurduktan sonra beı parasız geri dönüp bağışlanmayı diler. 
2. Doğru karııım: Zamanın düşüncesine göre, nesneleri oluşturan öğeler gibi, 
duygulan oluşturan öğeler de ne kadar dengeliyse (kavramın "karışımı" ne ka
dar "doğruysa"), o duygu o kadar mükemmele yakın oluyor. 
3. Le Beau, aidalı ve gösterişli konuşmaya çalı§ırken yanll§ ifadeler kullanı
yor. "Güreşi kaÇırdınız, göremediniz," diyeceği yerde, "Gözden kaçırml§ bulu
nuyorsunuz," diyor. 
4. Klasik mitolojiye göre, kuiular, güzellik tanrıçası Venüs'ün arahasını çekI
yor. Ancak Shakespeare, belki de kuğu "hükümdarlık" simgesi oldutu. hu
kümdarlarla bağdaşnnldılı için, kuğulan tannlann ecesi Juno'ya yakl§nrffi1§. 
5. Ganymede: Klasik mltolojide Jüpite�in hizmetleAn ve "saki"si olan, olağa
nüstü güzelliğiyle ünlü genç. 
6. Aliena: "Alien" ("Yahancı")den türedImiş bir ad. Celia'nın yeni durumuna 
uyuyor. 
7 . İnsanlann "uygarlıktan" önceki doğal ve vahşi ortamda karşı karşıya olduğu 
soğuk, sıcak gibi etkilerden ve öteki tehlikelerden söz ediliyor. 
8. Kurbaplann zehirli olduııma ve tepelerinde zehire karşı etkili bir değerli 
taş bulunduitına inanılırmıı. 
9. Soytan Touohstone, kendı kemik aşkından söz ederek Rosalind ve Silvi
us'la alay ediyor. Tokaç: Bugün de Türkiye'nin bazı yörelerinde, köylerde ka
dınlann genelde su kenarlarında çamaşır yıkarken, çamaşırlann kiri çıksın di
ye dövmekte kullandıklan bir çeşit kürek biçiminde tahta. T ouchstone, Rosa
lind ile Silvius'un aksine, sevgilisini fazla romantik bir konumda dÜ§Ünmil,yor. 
10. Kabuklu bezelye: Dönemin kırsal yörelerindeki bır batıl inanca göre yeıil 
bezelye, sevgililer için bir çeıit uğur ya da simge sayılıyor. Ayrıca Touchsto
ne'un sözlerinde cinsel bir ima da ·gizli. "Peascod" (Peapod): bezelye kabuğu, 
tersten okunduğunda (peascod X codpeas) "codpiece"i çağn§nnyor. "Codpie
ce", Shakespeare'in çalında erkeklerin cinsel organlannı saran bir torba ya da 
kılıf. Pantolon alnndan (bugün zaman zaman balederin cinsel organlarının, 
bedenlerini saran giysilerinin alnndan belli olduğu gibi) ana hadanyla belir
gin şekilde görüıünnÜ§. 
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1 ı .  Stanıo; "Stanıa": Şiirde "kıta". Terim ıngilizce'ye yeni girdiği için biraz 
özenti kokuyor. Bu nedenle Jaques "Stanıo" diye terimi çarpıtarak alay ediyor. 
12. Jaques, borç senederine yazılan adları kastederek kelime oyunu yapıyor. 
13. "Mısır'ın ilk doğmuşlarına ... ": Jaques'in her zamanki gibi örtülü değinile. 
rinden biri. Tevrat'a göre Tanrı Mısır'da her ailenin ilk doğmuş ferdini yok 
ediyor ve bunun sonucu ısrail kavmi çorak bölgelere göç ediyor. laques bu 
olayla, kendilerinin şehri bırakıp ormana göçmeleri arasında bağlantı kuruyor. 
if. Çağın inancına göre gezegenler dönüşleri sırasında olağanüstü etkileyici 
bir müziksel ses çıkarırlarmış. Büyük Dük, "Dünya tersine döndü," diyor, "la
ques bile müziksever olduğuna göre. herhalde göklerin müziği de müzik ol· 
maktan çıkar." 
15. Elizabeth devri inancınıı göre "kuru" beyin, güçlü bellek işareti. 
16. Orlando, Rosalind'e yazdığı§iirleri, ağaçlara, çalılara, çidere asıyor. 
17. Gecelerin üç taçlı ecesi: Klasik mitolojide iffet ve bek3ret tanrıçası Dıa· 
na'nın, yeraltında Proserpina ve gökte Luna (ay) olarak iki kimliği daha var. 

Orlando bu dızelerde Diana ile baJ!daştınlan üç şeye: aya. iffedi kişiliğe ve av· 
cılığa değiniyor. 
18. "Şu avcının": lffedi. namuslu ve bakıre olan Rosalind'i kastediyor. 19. 
Toprak kurdu yemi: Ölümlü, değersiz insan, ceset. 
ıo. "Misk Yağı": Misk kedisinin, kuyrulc sokumuna yakın yerden salgıladığı. 
parfüm yapımında kullanılan madde. 
ıı. Burada, yabani ağaçların nesiini geliştirmek veya onları meyva verir hale 
getirmek için nasıl aşılanmaları gerekiyorsa, Corin'e de böyle bir aşı gerektiği 
ifade ediliyor. 
ıı. Batı Hint: Batı Hint Adaları. Metinde de, bugün kullarolan çoğııl şekliyle 
"West Indies" olarak değil, "Western Inde" olarak geçiyor. 
23. Fahişeler arabaların arkasına bağlanıp kırbaçlanırmış. Touchstone, alayla, 
"Ahlaksızlık ederse Rosalind'in de sonu bu," diyor. 
24. Atalanta: Klasik mitolojide, erkeklerle yarışan, avlanan, üstün sporcu ni
telikleri olan bir kız. Kendisiyle evlenmek isteyen erkeğin yanşta onu geçme· 
sini şart koşmuş. 
25. Lukretia: Roma efsanesine göre Roma'lı bir soylunun kızı. Kralın oğlu 
Sextus, Lukretia'ya tecavüz edince. Lulcretia utançtart kendini bıçaklayarak 
Intihar etmiş. 
ı6. Rosalind burada iki lnarıt:a değiniyor: a) Pitagoras'ın öğretisine göre. ruh
lar bir carılıdan ötekine geçebiliyordu. Rosalind. bir zamanlar İrlanda kedisiy. 
dım, diyor. b) ırlanda'da eski çağlarda farelerin şiir büyüsüyle öldürülebilece· 
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iine inanılırmış. (Bir yoruma göre ise, Mandalılann şiirle fare öldürülebilece
iine inandıklan söylentisini, onlarla alay eden ıngilizler çıkarmış.) 
27. Türkçe'deki "Da� d$ kavuşmaz, i{lS8I\ insana kavuşur," atasözü ıngiliz
ce'de de var: "Friends may mec:t, but mountains never greet." Celia bu sözü 
tersine çevirerek kullanıyor. 
28. Gargantua: Fnınsız yazarı Rabelais (1494 - 1553)'nin ünlü eseri Garganıwı 
ile panıagıuerdeki devin adı. 
29. yüz ... yüz: Burada "Figure" kavramı ile kelime oyunu yapılmış. "Figure," 
hem "yüz, çehre, v.b.," hem de "rakam, sayı," anlamına geliyor. 
30. Gut hastalıiı fazla yeme (özellikle pahalı olan kırmızı et, v.b.) içmeyle 
bağdaştırıldıiından, biraz bugün de old� gibi, "zengin hastalı�ı" olarak bili
nirmiş. 
31.  Babanın parası ve malı büyük kardeşe kaldıiı için, küçük kardeşlerin para
slZlıil simgesel olmuş. 
32. Karaci�n, duyguların merkezi oldu�na inanıtırmış. 
33. Touchstone, karşısındaki kişilerin anlamayaca�ı bildiii espriler yapmayı 
seviyor. Burada da çeşitli söz ve anlam oyunları var. Ünlü Roma'lı pir Ovidi
us erotik şiir yaıdıiı için hiç de "efendi" deıil, aksine "keçi kılıklı". "Keçi," o 
dönemde cinsellik simgesi olarak kullamlıyor. Mitolojideki "Satir"ler de keçi 
ayaklı, insan bedenli ve cinsel yönden azgın yaratıklar. 
34. Burada, oyunun yazılışından birkaç yıl önce ölen, Shakespeare'in çaidaşı, 
ünlü oyun yazarı ve pir Christopher Marlowc'a deiinildiii sanılıyor. Marla
we, hesap meselesinden çıkan bir meyhane kavgasında ölmüş. 
35. Touchstonc, "ınsamn hiç karısı olmamaktansa, kendisini aldatan karısı 
olması daha iyi," diyor. 
36. "Adımı her neyse:" Touchstone, Jaques'la alay ediyor. "Jaques"ın bir baş
ka yazılışı "Jakes": Zamamn argosunda "tuvaler" ya da dışkı anlamına geliyor. 
37. Orlando'nun saçı kızıl, ısa'yı aldatan Yehuda'nın da saÇı kızılmış. 
38. Rosalind, Phebe'yle alaylı konuşuyor. "Güıelli�n karanlık odayı güneş gi
bi aydınlatması," tipik bır romantik abartma. 
39. GöçmUş pir: İngiliz pir ve oyun yazan Marlowe. Bir sonraki dize, MarIo
we'un şiiri "Hero ile Leander"den alınma. 
40. Kırsal edebiyat geleneiine göre, sevdah genç kendini sevdiii kıza adıyor 
ve onun hizmetine girerek her dedilini yapıyor. 
41. Cupid: Klasik mitolojide aşk tanrısı. 
42. Rosalind, alaylı bir tavırla, klasik çalın ünlü aşk efsanelerinden örnekler 
veriyor. Troilus, Truva Kralı Priamos'un �lu. Sevgilisi Cressida ile karşılıklı 
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aşk yemini ediyorlar. Ancak, Cressida daha sonra yeminini bozuyor. Edebiyat 
ve kültür tarihinde Cressida sadakatsizliğin simgesi. 
43. Leander: Sevgilisi Hero ile birlikte ünlü bir klasik Yunan efsanesinin kah, 
ramanı. Leander, Hero ile buluşmak için her gece yüzerek Çanaklcale boğazını 
geçermiş; bir gün fımnada boğulunca, Hero da kendini denize atarak intihar 
etmiş. 
44. Aşk tanrısı Cupid'den söz ediyor. Cupid, edebiyat.ve sanatta, küçük, şirin, 
kanatlı, lcör (veya gözleri bağlı) bir çocuk olarak işlenmiş. 
45. Dalak, insanın irade dışı, rastgele düttü ve tepkilerinin kaynağı olarak bili, 
nirmiş. 

46. Yani, "Ava gitmeye niyetlenip, dalgınlıkla yatmış uyumuştur" diyor. 

47. Touchstone, aristokrat havalara gi�rek, William'a "Karşımda şapkanı çı' 
karmayabilirsin," diyor. 

48. "ıpse": Latince, "O," "kendisi". 

49. Diktirdiği elbiselerin parasını ödemediğini kastediyor. 

50. Düellodan önce kılıçlann ölçülerek aynı uzunlukta olup olmadıklanna ha, 
kılınmş. Burada, düelloya gerek kalmadığı için ölçme işi formalite kalıyor. 

51.  Hymen: Klasik mitolojide evlilik tanrısı. 

52. Juno: Roma mitolojisinde tanrıların ecesi, evliliklerin ve evli kadınlann 
hamisi. 

53. Jaques, Jaques de Boys'a hitap etmeden, nezaket gereği Dük'ten izin isti, 
yor. 

54. Şarap satıcıları mallarının reklamını yapmak ıçın dükklinın kapısına asma 
dalı asarlarmış. 

55. Shakespeare'in çağında kadın rollerine oğlan çocukları çıkarmış. 

56. Rosalind, "Alkışlarınızı bizden esirgemeyin," diyor. 






