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LV. HENRYVEFALSTAFF 

Shakespeare'in, N. Henry'yi 1596-7 yııı.arında yazdığı sanılıyor. 
Yazarın II. Richard'la başlayan tarihsel oyunlar dizisinin en önemli 
oyunlarından biri olan IV. Henry, özellikle Falstaff sayesinde her za
man beğenilen bir oyun olmuş. 

Bu oyun için Shakespeare'in yararlandığı kaynaklar arasında başlı
caları, tarihçi Holinshed'in Ingiltere, lrlaru1a ve Iskoçya Tarihi ile Sam
uel Daniel'in epik yapın Lancaster ve York Hanedanıarı Arasındaki Iç 
Savaşın Ilk Dört Kitabı. Shakespeare'in, Prens Hal'in başıbozuk davra
nışlan ile ilgili ayrıntıları, yazarı belli olmayan V. Henry'nin Büyük Za
[erleri adlı oyundan aldığı; Falstaff karakterini ise, yine bu oyundaki ki
şilerden biri olan Sir John Oldcasde'dan esinlenerek oluşturduğu, hat
ta, başlangıçta Falstaff yerine bu adı kullandığı anlaşılıyor. Ancak, ya
zarın bu yüzden başı derde girmiş. Gerçek Sir John Oldcasde'ln ailesi, 
soylu atalarının bir serseri rolünde sunulmasından hoşlanmamışlar ve 
etkilerini kullanarak bu karakterin adının değiştirilmesini sağlamışlar. 

N. Henry, Shakespeare'in "şaşırtarak düşündüren" sanatının belir
gin örneklerinden biri. Okur/seyirci, bir kez daha insan yaşamının bel
li bir zaman dilimi içinde damıtılarak, en can ahcı yönleriyle sunul
masını irkilerek ve neden i,-kildiğini kendine hep sorarak izliyor. Her 
gün yaşadığımız, dünya tarihinden bildiğimiz, bildiğimizi sandığımız 
olaylar, insanoğlunun davranış biçimleri bu oyunda yine o gizemli, 
çarpıcı, tılsımlı özüne indirgeniyor. Zaman zaman, "Evet, evet, yaşam 
işte bu!" diyor okur/seyirci; daha sıkça ise "Demek buymuş, demek 
böyleymiş!" dediğini duyuyor kendi kendine, nerdeyse farkında olma
dan. 

Oyunun başlıca temaları arasında, savaş ve savaş ortamının insan
lar üzerindeki etkisi, genel olarak ahlak, insanoğlunun kişisel çıkarını 
koııayarak yaşamını sürdürme içgüdüsü, değişik düzlemlerde çıkar ça
tışmaları, politika (özellikle politikada "çarketme" olgusu), cesaret ve 
korku, öfke ve haset, sevgi ve hırs, onur ve ikiyüzlülük; varoluşun ba-
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kış açısına göre komik veya acıktı olabilen yanları; insan yaşamında 
değişim/dönüşüm görünümleri, nedenleri, sonuç ve etkileri ve çok ge, 
nel anlamda insanlık komedyası sayılabilir. 

Sir John Falstaff, ya da kısa adıyla Falstaff, Shakespeare'in yaramğı 
en ilginç komik karakterlerinden biri. Dünya tiyatro tarihinin de dik, 
kate değer oyun kişilerinden biri olan Falstaffhenüz Türkiye'de tanın, 
mıyor. Bu, değişik açılardan büyük bir kayıp: Türk seyircisi böyle çok 
yönlü bir kişiyi tanıyarak onu değerlendirme ve değişik yön ve çağrı, 
şımlarıyla kültürüne katma fırsatından yoksun kalmış; tiyatrolar reper, 
tuarlarını N. Henry gibi bir oyunla ve bu oyunu çoğu seyircinin gö.
zünde beğenilir kılan bir rolle zenginleştirememişler; pek çok aktör 
belki de kendilerine ün kazandırabilecek bir rolü oynama fırsatı elde 
edememiş. 

N. Henry ve Windsor'un Şen Kadınları oyunlarında görülen Fal, 
staff'ın, Shakespeare'in çağında da seyirciler tarafından çok sevildiği 
anlaşılıyor. Hatta, Shakespeare, "istek üzerine," Falstaff'a başka oyun, 
larda da yer vermeyi düşünmüş, ancak daha sonra, bilinmeyen neden' 
lerle (belki de rolü oynayan aktör öldüğü veya kumpanyadan ayrıldığı 
için) vazgeçmiş. 

N. Henry'nin önemli karakterlerinden biri, belki de en önemlisi, 
olan Falstaff zevk, � ve seks düşkünü, zeki ve kurnaz, dilli ve hazır, 
cevap, bencil ve utanmaz, yalancı ve palavracı, işini bilen ve düzen, 
baz, kendine olan teveccühü sınırsız bir kişi. En belirgin özelliği ise, 
benzeri az bulunur bir komedi unsuru olmasında yatıyor: Kendisi bir 
güldürü ustası; bilinçli olarak güldürmeyi amaçlamadığı zamanlarda da 
son derece komik olabiliyor. Aynı zamanda, başka insanlardaki kome, 
di potansiyelinin de açığa çıkmasına yarayan bir ayıraç. Kendi hakkın' 
da §Öyle diyor: 

Herkesin derdi benimle. Harcı ahmaklıkla karılmış bu insan de, 
nen varlığın beyni, benim yarattığımdan ya da benimle yaratılan, 
dan öte, güldürüye yakın bir şey yaratabilmekten aciz. Kendim zeki 
olmaktan başka, herkesteki zeUnın da kaynağı ve nedeniyim ... 

Falstaff aynı zamanda yaşam sevinciyle ve yaşama isteğiyle dolup 
taşan; ama zaman zaman ürkütücü ve sevimsiz de olabilen yanlarıyla 
"insanlığı" da ortaya çıkan bir kişi. Belki bir "masal bukalemunu" gibi 
pek çok kalıba girebilen yapısında, varlığını her koşulda sürdürebilme, 
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sine elveren gizemli bir mekanizmaya sahip olan Falstaff, okur ve se
yireilerini nerdeyse ölümsüzlü�ne inandıracakken, beklenmedik bir 
anda ve şekilde dönen talihi yüzünden yediği darbelerle sonuçta derin 
bir "insanlık komedyası" sergiliyor. 

Falstaff rolünü İngiltere ve dünya tiyatro tarihinde pek çok ünlü 
aktör oynamış. Rolü oynayan İngiliz ve Amerikalı aktörlerden başlıca
ları şunlar: Thomas Betterton (1700), James Quin (l n2'den 1751'e 
kadar oynamış), J.P. Kemble (1803-4), Beerbohm Tree (1896), Ro
bert Atkins (1920-1950), Ralph Richardson (1945) ve Orson Welles. 

OYUNUN ÖZETI 

Türk okurunun İngiltere tarihine aşina olmadığı düşünülerek, olay
ların daha kolaylıkla izlenebilmesi için, oyunun her iki bölümünün de 
kısa birer özeti verilmiştir. 

ıv. Henry, ı. Bölüm 

Bu bölüm ıv. Henry'nin hükümdarlığının ilk yıllarım konu alır. 
Güçlü Northumberland Kontu'nun oğlu Henry Perey, öteki adıyla ün
lü Hotspur, başkaldıran lskoç Baranlarım yenilgiye uğratır. Ancak, 
Galli asi Owen Glendower tarafından tutsak alınan akrabası Edmund 
Mommer fidye ödenerek kurtarılmadıkça, kendi aldığı tutsakları 
Kral'a bırakmayı reddeder. 

Mommer da Krallık tahtımn varislerinden olduğu için, kendisine 
karşı tehdit oluşturabileceği düşüncesiyle, Kral Henry onu kurt:armayı 
kabul etmez. Bu duruma öfkelenen Percy ailesi asilere katılır. 

Bu arada, Kral'ın oğlu ve tahtın varisi Veliaht Prens Hal, Fal
staff'ın önderliğindeki bir başıbozuk takımıyla birlikte serkeşlik ede
rek babasını sürekli kızdırmaktadır. Ancak, Prens Hal ayaklanma ha
berini alınca babasımn kuvvetlerinden bir kısmının komutasım üstle
nir ve asilerin Shrewsbury muharebesinde (1403) yenilgiye uğratılma
sında büyük pay sahibi olur; ayrıca, muharebe sırasında babasının ha
yatım kurtarır ve Hotspur'ü öldürür. 
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IV. Henry, 2. Bölüm 

Asilerin en ünlü komutanlanndan olan Hotspur öldüğü halde, 
ayaklanma Kont Northumberland'in önderliğinde sürmektedir. Bu 
arada Hal yine, Falstaff ve öteki başıbozuklar takımının yanına dön� 
müştür. 

Northumberland davadan vazgeçerek asileri terkedince, öteki ön
derler Kral'ın küçük oğlu John Lancaster'le banş görüşmesi yaparlar. 
Lancaster asilere, dağılıdarsa sorunlannın ele alınacağına ve haksızlık
lann giderileceğine ilişkin söz verir. Asi önderler Prens John'un sözü 
üzerine ordularını dağıtırlar. Prens sözünden dönerek hepsinin öldü
rülmesi emrini verir. 

Düşmanın yenildiği haberi Kral Henry'ye ölüm dö�ğinde ulaşır. 
Kral'ın ölümünden sonra yerine V. Henry olarak Prens Hal geçer. 
Prens Hal'in ilk işi geçmişine bir çizgi çekmek ve bu arada Falstaff'ı 
yanından kovarak cezalandırmak olur. 

ÇEVIRİYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Bu çeviride "sahne dili" kullanmaya özel bir öncelik vermedim. 
Söylenmesi kolay, sahnede etkili olacak ifadelerden çok, biraz dolaşık 
ve karmaşık da olsa, oyundaki kişilerin söylediğine en yakın ifadeler 
seçtim. Ancak, çevirinin küçük düzenlemelerle sahne için de uygun 
bir �kle sokulabileceğini sanıyorum. 

Yine çeviride, elden geldiğince, yorumdan, açıklamadan, özetle
meden, uyarlamadan ve "Türkçeleştirme"den kaçındım. İngilizce de
yiş, deyim ve ifadeler yerine, eğer çok anlamsız ve biçimsiz karşılıklar 
çıkmıyorsa, Türkçe deyiş ve deyimler kullanmadım. Bu uğurda, gerek
tiğinde "güzel," "akıcı," "şiirsel" ve hatta kolay anlaşılır anlattmı da fe
da etmekten çekinmedim. Sözgelimi, oyunda Falstaff, Poins için "Aklı 
Tewkesbury hardalı kadar koyu kıvamıı," diyor; bu ifadeyi "et kafa," 
"aklı kıt," v.b. olarak da çevirebilirdim. Ancak, oyundaki bir kişinin 
ne dediği, dediği biçimde anlaşılıyorsa, ne demek istediğini "Türkçe-
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leştirerek" açıklamadım. Yine de, bütün bunlar, iyi ve güzel bir çeviri 
ortaya çıkarmak için her türlü çabayı harcamadım anlamına gelmez. 
Kötü çevirinin de hiçbir savunması ve gerekçesi olamaz. 

ıyi ve güzel çeviriden anladığım, Shakespeare'in Shakespeare oldu
�nu (yabancı bir kültürün, yabancı anlatım biçimleri, yabancı kav
ramlar kullanan, yabancı çağrışımlarla düşünen bir temsilcisi oldu�
nu), bir Türk yazarı veya tiyatro adamı olmadığını ahldan çıkarma
dan, sanatını, onun ustalığına en yakın biçimde aktarmak oldu. 

Burada elbette, Shakespeare'den uyarlama yapılamaz, veya uyarla
manın de�eri olmaz gibi bir imada bulunmuyorum. Ben yalnızca, neyi 
amaçladığımı ve çevirinin hangi ölçütlerle değerlendirilmesi gerekti
ğini belirtiyorum. Shakespeare'den uyarlamalar da yapılabilir ve uyar
lama olarak değerlendirilir. Shakespeare'in kendisinin de son derece 
usta bir uyarlamacı olduğu bilinmektedir. 

Metinde bazı bölümlerin anlamı karanlık veya bulanıksa, buralan 
netleştirmeye, açıklamaya çalışmadım; ancak, notlar vasıtasıyla bu 
noktalardan bir bölümüne dikkat çektim. 

Shakespeare'in kullandığı dildeki "ritmi" ve "müzikaliteyi" benzer 
yöntemlerle oluşturmaya çalışmadım. çünkü, Türkçe'de benzer yön
temler olduğu inancında değilim. Eğer sonuçta herhangi bir "ritm" or
taya çıktıysa, bu tümüyle Türkçe'nin kendi ritmi olmuştur. 1ngilizce, 
Türkçe'den çok daha ağırlıklı olarak vurguya dayalı bir dildir. Shake
speare de vurgu ve ses öğelerini büyük bir ustalıkla, zaman zaman ner
deyse bir senfoniden bölümler yaratıyormuşçasına, kullanır. Kullandı
ğı temel "riem" ise, birbirini izleyen bir vurgusuz hece ile bir vurgu lu 
heceden oluşan "iamb" katıbının tekrarlanması esası üzerine kurul
muştur. Türkçe'de böyle bir kalıp - ve İngilizce'deki ile kıyaslanabiIe
cek bir ses ve vurgu düzeni - olmadığından, benzeri bir etki yaratmaya 
çabalamadım. Böyle bir çabanın da başarılı olacağı kanısında değilim. 

Şiirle düzyazıyı ayıran özelliklerden birisi de, şiirde anlam birimi
nin dize, düzyazıda ise cümle olmasıdır. Ben de, biraz bu noktadan ha
rekecle, oyunun şiir niteliğindeki bölümlerini dizeler şeklinde aktar
dım. ifadelerin alt alta yazılması tabii ki ortaya şiir çıkması için yeterli 
değil; ancak şiir görünümü vermesi, kaynak metinin şiir oldu�nun 
okur taraftndan sürekli bilinmesi açısından yararlı. Ayrıca, Shakespeare 
gibi bit yazarın sahne dilindeki anlam birimlerinin ve önemliyle 
önemsizin birbirinden daha kolay ayrılmasına yardımcı olabiliyor. 



12 çeviriye İli§kin Açıklamalar 

Kaynak metinde sık sık geçen "cousin" terimi, yerine göre kuzen, 
ye�n anlamı taşıdı�ı gibi, yalnızca yakınlık ifade eden bir söz olarak 
da kullanılmıştır. Türkçe'de de aynı esnekliğin korunabilmesi için bu 
terim ''kuzen'' olarak karşılanmışttr. 

Dipnotlarda da açıklandığı gibi, oyunda geçen çeşitli para birimle
rinin Türkçe karşılığı (lira, kuruş, v.b.), karışıklığa yol açabileceğin
den, verilmemiş, bu birimler (pound, mark, groat, penny, v.b.) aynen 
korunmuştur. çoğu yerde, kullanılan para birimlerinin ne ifade ettiği 
aşağı yukarı anlaşılmaktadır. 

Shakespeare, bu oyunda olayların geçtiği yere ilişkin bilgi vermez. 
Ayrıca oyunun orijinal ''Quarto'' baskısında sahne düzenine, aktörle
rin giriş ve çıkışına v.b. ilişkin fazla bir açıklama da yoktur. Oyunun 
günümüz basımıarında verilen bilgiler, oyun içindeki ipuçlarına ve gü
nümüze ulaşan bilgi ve belgelere dayanarak çeşitli editörleree yapılan 
tahminleri yansıtıyor. Çeviride bu konuda genel olarak "(New) Arden 
Shakespeare" esas alınmıştır. 
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1. Bölüm 
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BİRİNCİ PERDE 

Bi r i n c i  S a h ne  

(Londra. Saray.) 

(Kral, Lordjohn Lancaster, Kont Westmore1and, Sir Walıer Blunr ve 
ötekiler girer.) 

KRAL 
Ne denli sarsılmış, dertle solmuş olsak da, 
Uzak sahillerde, yeni savaşlar başlamadan 
Yeterince vakit buluruz elbet bekleyecek, 
Ürkmüş barlŞ biraz durup soluk alsın diye. 
Bu topra�ın susuzluktan kurumuş a�ı, arhk asla 
Dudaklarım kendi çocuklarının kamyla lSıatmayacak. 
Savaşın siperleri tarlalarını oyuk oyuk eşmeyecekj 
Düşman atları bundan böyle hiçbir zaman ezmeyecek 
Güzelim çiçeklerini. Karşılıklı çakan o gözler, 
Huzursuz bir gökyüzünde serseri göktaşları gibi, 
Hepsi aym kökten, aym kaynaktan çıkma, 
Daha dün sanki çılgına dönmüşcesine kaplŞmış, 
Her biri kendinden geçip birbirini kesmişse dej 
Şimdi yan yana, omuz omuza, uyumlu saflarla, 
Aym yönde yürüyecek artık ve bundan böyle asla, 
Tanışa, hısıma, dosta karşı çarpışmayacak. 
Savaşın keskin kenan, kınına yanlış konmuş bıçak gibi, 
Artık sahibini kesmeyecek. Öyleyse dostlarım, 
lsa'mn mezarına ulaşmadan durmak yok şimdi bize 
- Ki biz, onun askerleri, 
Onun kutsal haçı altında toplanmış 
Ve savaşmaya and içmişiz -
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tık işimiı, silahlan analannın karnında kalıba dökülmüş 
ıngiliz askerlerinden bir ordu kurmak 
Ve o inançsızlan kutsal topraklardan kovmak: 
Bin dört yüz yıl önce, bizler u�runa hiç çekinmeden 
O yürek sızlatan çarmıha gerilen kutsanmış' ayaklann 
Boydan boya basıp geçti�i güzelim topraklardan ... 
Ama bu düşüncemiz şimdi on iki ayını doldurdu 
Ve bir defa daha, "gidiyoruz," demenin anlamı yok. 
Buluşmamızın nedeni başka. Evet, haydi şimdi 
Seni dinleyelim, soylu yakınım Westmoreland, 
Bu önemli ve acil durumla ilgili olarak 
Dün gece kurulumuz nasıl bir karar aldı? 

WESTMORELAND 
Efendim, bu acil konu gündemin ilk maddesiydi 
Ve görev da�ılımının ç�u yapılmıştı. 
Ama dün gece, aksilik, ansızın iş karıştı, 
Kötü haber yüklü bir haberci çıkageldi Gal'den. 
Hem de ne haberler! Üstelik en kötüsü de şu ki, 
Soylu Mortimer, Herefordshire askerlerinin önünde, 
Başıbozuklara önderlik eden Glendower'la çarpışırken 
Bu Gallinin acımasız ellerine tutsak düşmüş; 
Bin askeri de kılıçtan geçirilmiş; 
Galli kadınlarsa, askerlerin cansız bedenlerine 
Öyle şeyler yapmışlar; öylesine de�işmiş ki cesetler 
Kadınların canavarca, hayaslZca işlerinden; 
Utançtan dilim varmıyor olan biteni anlatmaya. 

KRAL 
Görünüşe bakılırsa, bu çarpışma haberleri 
Kutsal Ülke'yle ilgili planlarımlZı aksatacak. 

WESTMORELAND 
Öteki haberleri de düşünürsek, sayın Lordum, 
Ne yazık ki haklısınız, herhalde aksatacak. 
Çünkü daha tatsız ve kötü bir haber de kuzeyden geldi: 
Kutsal Haç gününde, o delifişek Hotspur'le, 
O genç Harry Percy'yle, 
Kahramanlıgı ve degeri kanıtlanmış 



i. BölUm, i. Perde, i. Saluıe 

Yigit lskoç Archibald, Holmedon'da karşılaşmış. 
Atılan silahlara ve çarpışmanın şekline bakılırsa, 
Orda acı ve kanlı bir saat geçirmişler. 
Ancak, haberi getiren, çatışmanın en kızgın anında 
Atına atlayıp dönmek zorunda kaldıgından, 
Sonucu görememiş. 

KRAL 
Işte sadık ve yorulmak bilmez bir dost; 
Atından yeni inmiş, 
Holmedon'la sarayımız arasında kalan 
Her topragın tozuna bulanmış Sir Walter Blunt, 
Bize güzel ve hayırlı haberle geldi. 
Kont Douglas bozguna ugratılmış. Sir Walter, 
On bin yigit lskoç'la yirmi iki §Ovaiyenin 
Holmedon ovasında kan içinde yattıgını görmüş. 
Hotspur'ün aldıgı tutsaklara gelince, aralarında 
Yenilen Douglas'ın büyük ogıu, Fife Kontu Mordake, 
Ve ayrıca, Atol Kontu ile Murray Kontu ve, 
Auguys ve Mentit Kondarı da var. 
Onur verici bir ganimet degil de ne bu? 
Ne dersin kuzenim, heybedi bir ödül, ha? 

WESTMORELAND 

Dogrusu, 
Bir prens için övünmeye deger bir zafer. 

KRAL 
Ama işte bu sözlerinle beni üzüyorsun 
Ve günah işletiyorsun. 
Çünkü Lord Northumberland'ın 
Ne denli hayırlı bir evlat sahibi oldugunu görünce 
Kıskanmadan edemiyorum. 
Öyle bir evlat ki, şan ve şeref dendiginde 
Akla onun adı geliyor; 
Ormandaki en dik agaç o sanki; 
Talihin tek gözdesi ve gururu. 
Oysa ben onun övgülerine baktıkça, 
Oglum Harry'nin· alnındaki 

19 
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Başıboşluk ve şerefsizlik damgasını görüyorum. 
Ah, keşke geceleri gezen perilerden biri, 
Bebeklerimizi daha kundaktayken degiştirseydi 
Ve benimkine Perey, onunkine de Plantagenet deseydi! 
Onun Harry'si benim, benimki onun olurdu. 
Neyse, en iyisi onu hiç düşünmemek. 
Şu genç Perey'nin kibirine ne diyorsun kuzen? 
Çarpışmada aldıgı tutsakları kendine alıkoymuşj 
Bana da haber yollamış, diyor ki: 
Fife Kontu Mordake dışında tutsak göndermeyecekmiş. 

WESTMORELAND 

Amcası Worcester'ın aklı bu, başkası olamaz. 
Bildi�i her yolla size karşı çıkıyorj 
Bundan kendine pay çıkarıp şişinmesi bir yana, 
Gençleri de otoritenize karşı kışkırtıyor. 

KRAL 
Ama ça�ırttım onUj gelip hesap verecek. 
Kudüs'e yapılacak kutsal' seferin planlarını da 
Bu işler yüzünden biraz ertelemeliyiz. 
Kuzen, gelecek çarşamba kurulumuzu 
Windsor'da topluyoruz. Lordlara da bildirin. 
Ama siz derhal buraya geri dönün. 
Çünkü, öfkemiz biraz yatışstn da, 
Söylenecek ve yapılacak çok şey var. 

WESTMORELAND 

Olur efendim. 

(Çıkarlar.) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Londra. Prens'in Odalanndan Biri) 
(Gal Prensi ve Sir John Fahtaff girer.) 

FALSTAFF 

Baksana Hal, saat kaç oldu evladım? 
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PRENS 
Durmadan o şarabı içip akşam yemeltinden sonra dültmelerini 
çözmekten, ögleden sonraları banklar üzerinde yan gelip kestir. 
mekten kafan öyle kalınlaştı ki, gerçekten bilmen gereken şeyi 
sormayı unutuyorsun. Günün vaktiyle senin ne ilgin var be adam! 
Ama bak, eger saader şarap kadehi olsaydı; dakikalar tavuk budu, 
duvar saaderi sürtüklerin dili, saat kadranları genelev işareti, sev· 
gili güneşimiz de, alev rengi tafta uçkuruyla gözünü döndüren 
ateşli bir yosma olsaydı, işte o zaman, günün vaktini niye soru· 
yorsun demezdim sana. 

FALSTAFF 
Aşkolsun Hal, dogrusu beni iyi tanıyorsun yani. Malum, biz yan· 
kesiciler ayın ve yedi yıldızın ışıltında çalışırlı; yani, o gezgin adı, 
yakışıklı Phoebus'un degil. Hem. sevgili yavrum. aman ha kralol. 
dugun zaman, ki Tanrı siz haşmedi efendimizi - yani, Majestele. 
rini diyecektim, çünkü haşmetiniz olmayacak-

PRENS 
Ne, nedenmiş o? 

FALSTAFF 
Yani öyle yag yumurta filan yerken belli olmayacak demek iste· 
dim. 

PRENS 
Ee, ne olmuş? Hadi hadi, toparla şunu. 

FAlSTAFF 
Bak sevgili yavrum. kraloldugun zaman dikkat et, gecenin sadık 
nöbetçileri olan bizlere gündüz soyguncuları demesinler. Dia· 
na'nın korucularıyız biz; gölgelerin efendileri, ayın gözdeleri. Her· 
kes desin ki, bunlar iyi insanlar; çünkü, tıpkı denizler gibi, bizim 
huyumuzu da soylu ve bakire efendimiz ay hanım belirler; biz de 
işimizi onun bakışları altında görürüz. 

PRENS 
Bak çok güzel söyledin. Tam da yerine oturdu. Dedigin gibi, biz 
ayın adamlarının kaderi, tıpkı ayın yönetimindeki deniz gibi gel. 
git olur. Mesela; pazartesi gecesi ince bir maharede kapılan bir 
kese altın, salı sabahı büyük bir sefaletle harcanıverir; "çıksın pa. 
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raları" der kazanır, "gelsin biralar!" der kaybedersin. Bir bakarsın, 
merdivenin alt basamagı kadar alçalmışlZ; ama çok geçmeden 
kendimizi daragacı hizasına yükselmiş buluveririz. 

FALSTAFF 
Tanrım hakkt için dogru evlat; ama söylesene şu bizim meyhane, 
ci kadın çok tatlı bir yosma degil mi? 

PRENS 
Hem de Hybla balından.daha tatlı, kale dibinin koca daYlSı seni! 
Ama her gün deri ceket görmek de çekilmez ha! 

FALSTAFF 
Hoppala! Bu da nerden çıktı kaçık oglan? Bu bilmeceli bulmacalı 
laflar da ne oluyor? Deri ceketten bana ne yahu? 

PRENS 
O zaman, şu bizim meyhaneci kadından bana ne? 

FALSTAFF 
Ne yani, kadının vizitesini kaç defa sormadın mı? 

PRENS 
Ben sana hiç kendi payını öde dedim mi? 

FALSTAFF 
Y 00, hakkını vermek gerek. Hesabını hep sen gördün. 

PRENS 
Degil mi ya! Kesem elvercligince hesabını gördüm. Elvermedigi 
zaman da kredimi kullandım. 

FALSTAFF 
Öyle öyle. Ama yakında kral olmak alnında yazmasaydı, senin 
hesaplar ne kadar deftere yazılırdı bilmem. Her neyse, sevgili yav, 
rum, sen kral oldu�unda 1ngiltere'de hal� daragacı olacak mı? Yü' 
rekli girişimler halA yasa denen o küflenmiş soytarı yüzünden bo, 
şa çıkacak mı? Kral olursan sakın hırsız mırslZ asayım deme. 

PRENS 
Yoo, sen asacaksın. 

FALSTAFF 
Ben mi? Harika! Hey Tanrım, benden iyi yargıç mı olur! 

PRENS 
Bak, daha ilk yargında yanıldın. Ben hırsızları sen asacaksın de, 
miştim. Senden AlA cellat olmaz. 
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FALSTAFF 
Iyi iyi, anladık. Aslında, fena iş de sayılmaz; sarayda terfi bekle� 
mekten iyidir. 

PRENS 
Biraz avanta bulup üst baş düzmek için mi? 

FALSTAFF 
Evet, üst baş düzüp celladın gardrobunu zenginleştirmek için. 
Hay Allah, nedense bir tekir kedi ya da kapana kısılmış ayı kadar 
dertliyim. 

PRENS 
Ya da, geçkin bir aslan veya ozanın sazı kadar. 

FALSTAFF 
Aah, ya da Lincolnshire gaydasının iniltisi kadar. 

PRENS 
Bir tavşana ne dersin, ya da Moorditch'in hüznüne? (1) 

FALSTAFF 
Yavan benzetmeler bulmakta üstüne yoktur. Üstelik de dünyanın 
en kıyaslamacı aşagılık ve tatlı genç prensisindir. Neyse Hal, lüt� 
fen artık bu sudan işleri bir yana bırakalım. Ne yapsak da, Tanrı� 
nın yardımıyla kendimize §Öyle namusluca bir §Öhret edinsek. 
Geçen gün Meclis'teki yaşlı lordlardan biri yolda bana seni çekiş� 
tirdi, ama aldırroadımi aslında çok akıllıca konuşuyordu, ama ben 
kulak vermedim; yine de akıllıca konuşuyordu, hem de sokakta. 

PRENS 
Iyi yapmışsın. Yollar akıl olup haykırsa, kulak veren çıkmaz de� 
mişler. 

FALSTAFF 
Kutsal kitabı böyle çarpıtmaktan belanı bulacaksın. Evliya'yı bile 
ayartırsın sen. Senin yüzünden çok bozuldu m HaL. Tanrı seni af� 
fetsin. Seni tanımadan önce çok saftım. Oysa şu halime bak şim� 
di: Kötülerden hiç farkım yok. Bu hayattan vazgeçmeliyim - ge� 
çecegim de. Vazgeçmezsem alçagın biriyim. Şu Hıristiyan alemin� 
de bir kral oglu u�runa lanetlenmeye hiç niyetim yok. 

PRENS 
Yarın nerde işe çıkalım dersin, Jack? 
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FALSTAFF 
Hay Allah! Nerde istersen be evlat. Ben varun. ışten kaçan asıl
maya layık alçagın biridir. 

PRENS 
Ah ne güzel bir gelişme! Tanrı hizmetinden yankesicilige dönüş! 

FALSTAFF 
Ne olmuş yani; bu benim meslel!im HaL. ınsanın meslel!inde ça
lışması günah mı? 

(Poins girer.) 

Poins! Bakalım Gadshill'in bir planı var mı? Ah, insanı erdemleri 
kurtarıyor olsaydı, cehennemde bu herif için yeterince sıcak delik 
bulunur muydu acaba? Namuslu bir vatandaşa "Dur!" diyenler 
arasında bundan alçal!ı görlllmemiştir. 

PRENS 
ıyi günler Ned. 

POINS 
ıyi günler sevgili HaL. Sayın Pişman ne diyor? Ne diyor Sir John 
Şarapçı - ve Şekerci? Jack! Geçen Kutsal Cuma, bir bardak Ma
deyra şarabıyla bir tavuk buduna ruhunu şeytana satmıştın; na5d, 
anlaşabildiniz mi kendisiyle? 

PRENS 
Sir John'un sözü söz. Şeytan hakkını alacak. Atasözünün dedigin
den çıkar mı o hiç! Şeytanın hakkını şeytana verecektir. 

POINS 
Hey dostlar, dosdar; yarın sabah saat dörtte, Gadshill'de hacdar 
Canterbury'ye zengin sunaklar götürecek; tüccarla'r da rombul ke
selerle Londra'ya gidiyor. Hepinize maske getirdim; atınız da var. 
Gadshill bu gece Rochester'da ka\acak. Yarıngece için Eastcheap'de 
yemek ayırttım. Gözü kapalı yaparız bu işi. ıster gelin, kesenizi al
tınla doldurun; ister kalın belanızı bulun. 

FALSTAFF 
Bana bak Yedwardi e�r ben evde kalır gitmezsem, gideni asartm. 

POINS 
Yokvaa, tonron! 
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FAlSfAFF 
Hal, sen var mısın? 

PRENS 
Kim, ben mi? Soygun ha! Ben ve çalmak! Yoo! 

FAlSfAFF 
Çarpaca�ımlZ on şilin de olsa, kavgadan kaçarsan, ne şeref var 
sende, ne erkeklik, ne dostluk. Kral soyundan geld�in de şüpheli. 

PRENS 
Eb, pekal�, bir çılgınlık yapalım. 

FAlSfAFF 
Şimdi oldu! 

PRENS 
Yine de, ne olursa olsun, ben kalıyorum. 

FAlSfAFF 
O zaman, sen kral oldu�unda beni de hain bil. 

PRENS 
Beni ilgilendirmez. 

POINS 
Sir John, bak sen prensi bana bırak: Ona öyle gerekçeler bulurum 
ki, kesin gelir. 

FAlSfAFF 
Eb, Tanrı senin diline kuvvet versin, ona da lattan anlayacak ku
lak. Böylece hem senin sözün yerine ulaşsın, hem de o duydu�n
dan dersini çıkarsın. Gerçek prens de, sırf e�lencesine, sahte hır
SıZ olsun. Zamanın kimsesiz kalan kötülüklerine de biri sahip çık
mış olur hiç de�ilse. Hadi hoşçakalın, beni Eastcheap'de bulursu
nuz. 

PRENS 
Sen de hoşçakal, geçkin bahar! Sen de, pastırma yazı. 

(Fooraif çıkar.) 
POINS 

Hadi, benim canım Lordum, geliver yarın şu sefere. Bir oyun ta
sarladım, ama yalnız beceremem. Falstaff, Bardolph, Peto ve 
Gadshill, pusu ya düşenleri soyacaklar - siz ve ben orda olmayaca
�IZ: Onlar malı alınca, biz de onları soymazsak, şu kellemi kes al. 
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PRENS 
Onlardan nasıl ayrılac�ız ki? 

POINS 
Ya onlardan önce ya da sonra yola çıkarız. Bir buluşma yeri söyle. 
Gitmeyiveririz olur biter. O zaman kendi başlarına kalırlar. Işi bi, 
tirince tepelerine bineriz. 

PRENS 
Iyi de, biıi atımızdan, kıl�ımızdan, eşyalarımızdan tanırlar. 

POINS 
Atl;ırımlZı göremeyecekler. Ormanda ba�larım onları. Ayrılır ay, 
rılmaz maskelerimizi de de�iştiririz. Giysilerimizin üstüne birer de 
aba geçirdik mi, tamam bayım. 

PRENS 
Onlarla başa çıkabilir miyiz? 

POINS 
ıkisi, tanıd�ım en safkan tabansız ödlektir. Üçüncüye gelince, 
gere�inden bir saniye fazla dövüşürse, kılıcımı şurda bırakırım. 
ışin keyfi de, o tombul şaşkaloı yemekte akıl almaz palavralarını 
sıkmaya başlayınca çıkacak. Nasıl en az otuz kişiyle çarpışmış; ne 
darbeler almış, nasıl sıkışmış, nasıl kurtulmuş, hepsi dökülecek 
ortaya. 

PRENS 
Pekala, oldu bu iş. Ne gerekiyorsa bul; yarın gece Eastcheap'e gel. 
Yeme�e oradayım. Hadi güle güle. 

POINS 
Sa�olun Lordum. 

(Çıkar.) 
PRENS 

Hepinizi tanıyorum ve diyelim ki şimdilik 
Azgın serserilikte yoldaşınlZım. 
Aslında güneşi örnek aldım kendime: 
O da hastalıklı bulutlara izin veriyor 
Güzelligini alemden gizlesinler diye; 
Onu bunaltan igrenç ve çirkin dumanlardan 



i. Bölüm. ı. Perde, m. Sahne 

Canı istediginde sıyrılıp çıkınca, 
Kendi öz benligine dönüverince, 
Onu görmeyenler daha bir şaşsın diye. 
Y ılın her günü bayram olsaydı. 
�lenmek, çalışmaktan sıkıcı olurdu. 
Oysa araları uzayınca, bayramlar ödenir oluyor; 
Özel günlerin seyrek geleni kıymedi olur. 
ışte ben de bu serseriligi sıyırıp attıgımda 
Ve hiç vermedigim sözleri nıttugumda, 
Benligim sözlerimden ayrı ne denli üstünse, 
O derdi boşa çıkacak tüm beklentiler 
Ve donuk zemin üstünde parlak metal gibi, 
Kusurlarımın üstünde ışıldayan erdemlerim 
Degerini gösterecek. Altında olmayanlardan 
Daha çok göze çarpacak, dikkaderi çekecek. 
En beklenmedik anda kimligim degişince, 
ışledigim kusurlar da sanata dönüşecek. 

(Çıkar.) 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Windsor. Meclis Toplantı Odası) 
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(Kral, Northumberland, Woreester, Hotspur, Sir walter Blum ve llte� 
kiler girer.) 

KRAL 
Çok serinleanlı ve hoşgörülü davrandım, 
Yaptıklarınıza pek aldırmadım; 
Siz de bunu anladınız ki, 
Sabrımı hep zorladınız: Ama şunu bilin, 
Esnek ve yumuşak olmak yok artık; 
Duygulara kulak vermek yok. 
Çünkü, bu yüzden sizden saygı görmedim. Anlaşılan, 
Saygı görmek için kral gibi davranmak, 
Güçlü ve ürkütücü olmak gerek. 
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WORCESTER 
Sayın efendimiz, bizim soyumuz, 
Yüce kişiliginizden bu azarı hak etmedij 
Hele o yücelige, kendi ellerimizle 
Onur katt�ımlZ düşünülürse. 

NORTHUMBERLAND 
Lordum . . .  

KRAL 
Worcester, çekil kaeşımdan; çünkü, 
Gözlerinde hınç ve isyan görüyorum. 
Tavrın da cüretkar ve laubalij 
Uyruklarının hırslanmasına ve aksiligine 
Kralların tahammülü yoktur. 
Şimdi gidebilirsin. 
Sana ve düşüncelerine gerek duydultumuzda 
Haber veririz. 

(Worcester çıkar. ) 

(Northumberland' a) 

Siz bir şey söylüyordunuz. 
NORTHUMBERLAND 

Evet Sayın Lordum, 
Harry Percy, Holmedon'da aldıgı 
Ve sizin adınıza istenen tutsakları 
Göndermem diye o kadar da diretmemişti. 
Burada suçlu ya hasetlik, ya yanlışlık, 
Ama oglum degil. 

HOTSPUR 
Efendim, ben sizden tutsak esirgemedim. 
Ama, aldırnda kaldı�ına göre, çarpışmadan sonra, 
Dövüşmekten bitkin, hırsla tittiyorkenj 
Soluk soluga kılıcıma dayanmışkenj 
Yanımda bir lord belirdij takıp takıştırmış, 
Yeni güvey kılıklı, sakalı yeni kırpılmış çenesiyle 
Taze biçilmiş tarla misali biri. 
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Şapkacılar gibi koku sürünmüştüi 
Iki parma�ının arasında bir pudra kutusu (2) 
Ikide bir bumuna götürüyor sonra da geri çekiyordu. 
Geri çekince öfkelenen burnu 
Pudra yeniden ona geldi�inde öfkeyle tıslıyordu. 
Adam durmadan gülücükler yapıp konuşuyordu. 
Askerler cesetleri kaldırırken, 
Kendi soylu bedeni ile rüzgar arasına 
Çirkin bir ceseti soktukları için onlara, 
Cahil başıbozuklar, görgüsüzler, diyordu. 
Bir sürü çıtkırıldım sözlerle bana laf atarken, 
O arada sizin adınıza tutsaklarımı da istedi. 
Bir yandan �uyan yaralarım sızlarken, 
Bu züppe papa�n da üstüme gelince, 
öfke ve hırstan kendimi rutamadım, 
Rasgele bir cevap verdim. 
Ne dedim bilmiyorum. Çünkü, 
Karşımda öyle kokulu, pırıl pırıl durup, 
Nedimeler gibi, tüfeklerden, davullardan, 
Yaralardan söz ediyordu. Tanrı beni korusun, 
Derin yara için dünyanın en iyi ilacı 
Balina ya�ıymışi zavallı dünyamızın karnını, 
Kaç yi�iti alçakça yok eden 
Şu barut denen i�renç şeyi çıkarmak için deşmek 
Ne kadar acıklıymış. Şu pis tüfekler olmasa 
Kendisi de asker olurmuş, falan. 
Bunca boş laftan sonra, dedigim gibi, 
Ben de gelişigüzel bir cevap verdim. 
Lütfen size anlattıklarını ciddiye alıp, 
Majesteleriyle benim sadakatim arasına dikilen 
Bir suçlama olarak görmeyin. 

BLUNT 
Duruma bakılırsa, Sayın Lordum, 
Böyle bir adama, böyle bir yerde, 
O gün, Lord Harry Percy ne demişse, 
Her sözü dirilmemek üzere ölebiliri 

29 
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Ne suçlama kalır, ne hakslZlık; 
De�il mi ki, demedim diyor. 

KRAL 
Ama tutsaklar hala onda. 
Bize de şart koşuyor: 
Kendi kesemizden derhal fidyesini ödeyip, 
Budala kayınbiraderi Mortimer'ı kurtaraymışlZ. 
Ki bu adam, o büyük sihirbaza, 
Tanrı belası Glendower'a karşı sürdü�ü askerlerinin 
Canını bilerek feda etti. 
Duydu�umuza göre Mortimer geçenlerde de, 
Onun klZıyla evlenmiş. Yani şimdi kasalanmlZ, 
Bir hain için mi boşalsın? 
Korkaklar yenHip teslim olmuşlarsa, 
Korkunun bedelini biz mi ödeyelim. 
Y 00, kara da�larda acından ölse de, 
Hain Mortimer'a fidye olsun diye 
Benden tek kuruş isteyecek kimse 
Benim dostum de�ildir. 

HOTSPUR 
Hain Mortimer mı! 
Suç onda de�il ki, sayın efendim, 
Savaşın cilyesi bu. Kanıt gerekliyse, 
Nazlı Sevem Nehri'nin orluk kıyısında, 
Büyük Glendower'la bir saat süreyle 
Teke tek vuruşarak aldı�ı 
Açık a�lZlar gibi kahramanlık yaralan için, 
Tek bir dilin konuşması yeter. 
Üç kere durup soluk aldılar; 
Üç kere karşılıklı anlaşıp, 
Sevem'in sel gibi akan suyundan içtiler. 
Öyle ki, onların kanlı bakışlanndan ürken su 
Titreyen kamışlann arasına sokuldu 
Ve bu yi�it dövüşçülerden akan kana bulanmış 
Bukle bukle başım kıyıda bir girintiye gizledi. 
Mortimer'ın aldı�ı ölümcül yaralar ardında, hiçbir zaman 
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HavaslZca düzenbazıık yatmamıştırj 
Hıyanet damgası da wrulamaz bu insana. 

KRAL 
Yanılıyorsun Perey, yanılıyorsun! 
Olendower'la hiç dövüşmedi. 
Şeytanla teke tek dövüşmek, 
Owen Olendower'la dövüşmekten kolaydır. 
Utanma yok mu sende! Ama artık. bayım, 
Bırak, Mortimer'dan söz etme bana. 
En kısa zamanda tutsaklannlZı gönderin, 
Yoksa benden alaca�ınlZ haberler 
Hiç de hoşunuza gitmeyecek. Lord Northumberland, 
�lunuzla birlikte gidebilirsiniz. 
Tutsakları gönderin, yoksa karışmam. 

(Kral, Blunt 4ie maiyetiyle çıkar.) 
HOTSPUR 

Şeytanın kendisi gelip kükrese 
Yine göndermem. Yetişip söyıeyeee�im bunu, 
Kellem tehlikeye girse de, 
Yüre�im serinler hiç de�ilse. 

NORTHUMBERlAND 
Ne! Öfke başına wrmuş. Dur, 
Bak, amcan geliyor. 

(Worcester girer.) 

HOTSPUR 
Mortimer'dan söz etmek ha! 
Tanrı aşkına, ederim. 
Onunla birleşmezsem lanet olsun ruhuma! 
Evet, bu damarlar onun için boşalacakj 
Kanım damla damla topra�a aksa da, 
Mortimer'ı düştü�ü yerden alıp 
Bu nankör ve yüre�i çürümüş kralın 
Bulundu�u yere kadar kaldıracat!ım. 

NORTHUMBERlAND 
Kral yegenini çılgına çevirdi. 
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WORCESTER 
Benden sonra kim bışlattı tartışmayı? 

HOTSPUR 
Tüm tutsaklarımı istiyormuşl 
Karımın kardeşi için gerekli fidye iş,ini açınca 
Yüzü sarardı ve öldürücü gözlerle baktı bana; 
Mortimer'ın adını duysa ürperiyor. 

WORCESTER 
Haksız da de�il. Ölen Kral Richard, 
Tahta onu varis göstermemiş miydi? 

NORTHUMBERLAND, 
Tabii, kula�ımla duydum. 
Hemen sonra, zavallı kral 
- Ona yaptıklarımız için Tanrı bizi affetsin -
Manda seferine çıkmış, yarıda kesip dönmüş, 
Tahtından indirilmiş ve sonra da öldurülmUştii. 

WORCESTER 
Bu yüzden de, tüm dünyanın gözunde 
KUçük düştUk ve aşagılandık. 

HOTSPUR 
Hey, durun lütfenl Yani Kral Richard, 
Edmund Mortimer'ı tahta varis mi gösterdi? 

NORTHUMBERLAND 
Evet. Kula�ımla duydum. 

HOTSPUR 
Yaa, şimdi anlaşıldı, kuzeni Kralın, 
Onu kara daglarda niye aç bırakmak istedigi. 
Ama bu unutkan adamın kafasına tacı koyan siz, 
Onun ugruna cinayete yardım ve suç ortakl�ı damgasını 
Taşıyabilecek misiniz? 
Bu işte aracı, ya da aşa�ılık yardakçı olarak; 
Işin urganı, basamakları ve hatta celladı olarak 
Başınıza ya�cak lanedere dayanabilecek misiniz? 
00, bu kurnaz Kralın ardında ne duruma düştü�nüzU 
Göstereyim derken bu denli alçald�ım için beni bal!ışlayın. 
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ınsanlar sizin gibi soylu ve güçlü kişilerden söz ederken 
- Tanrı yaptıklarınızı bagışlasın -
Utançla, "Haksızııga arka çıktılar, 
Richard adlı gürelim gülü söktüler 
Yerine Bolingbroke denen bu dikeni, 
Bu hastalıklı sapı diktiler," mi diyecek? 
Gelece�in tarih sayfalarına bu sözler mi girecek? 
"Ugruna bu utanç dolu işleri yaptıkları kişi 
Onları aldattı ve başından silkip attı," 
Dediklerinde sıkılmayacak mısınız? 
Bakın, sarsılan onurunuzu kurtarmaya hala vakit vaı; 
Dünyanın gözünde adınız yine temize çıkabilir. 
Bu burnu havada. 
Herkesi hor gören kraldan öcünüzü alın. 
Bunun için de, bence ... 

NORTHUMBERlAND 
Yeter kuzen, sus artık. 
Bak şimdi, madem bu işi bu kadar dert ediniyorsun, 
Sana gizli bir kitabın kapagını açıp 
Büyük ve tehlikeli bir plan okuyaca�ım: 
Öylesine dehşet ve tehlike dolu ki, 
Gürül gürül akan bir suyu 
Kılıçtan bir köprü üzerinde geçmekten farksız 

HOTSPUR 
Aşagı bir düşersen, batsan da, yüzsen de elveda! 
Tehlike yolu d�.bat\ yönündeyse 
Ve şeref kuzeyden güneye iniyorsa, 
Kapışma kaçınılmaz. 

00, aslanı yerinden kaldırmak 
Tavşanı ürkütmeye benzemez. 

NORTHUMBERlAND 
Büyük işler yapma hayali bu adamı dayanılmaz kılıyor. 

HOTSPUR 
Tanrı adına, bence ayın soluk yüzünden 
Pırıl pırıl şerefi çekip almanın bir ıorlugu yok; 
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Denizin dipsiz derinliklerine dalmak 
Ve �ulmakta olan şerefi 
Saçlarından tutup çıkarmak da kolay. 
Yeter ki, onu ordan kim kurtardıysa 
İşin onuru da ortaksız onun olsun. 
Ama bu paylaşma denen şey tatsız. 

WORCESTER 
Yine gerçeklerden koptu ve hayallere daldı. 
Sevgili kuzen, biraz beni dinler misin. 

HOTSPUR 
Beni ba�ışlayın. 

WORCESTER 
Tutsak aldı�ın o soylu İskoçlar .. . 

HOTSPUR 
Hepsi bende kalacak; 
Tanrı adına, birini bile alamazj 
Ruhunun kurtuluşu onlara ba�lı olsa bile, 
Yemin ederim bende kalacak hepsi. 

WORCESTER 
Beni dinlemeden alıp başını gidiyorsun. 
Kalacak dedi�in tutsaklar . . .  

HOTSPUR 
Kalacak dedim, o kadar! 
Mortimer'ı kurtaramazmış! 
Bana Mortimer'dan söz etme, dedi. 
Ama onu uykuda yakalayıp 
Kula�ına "Mortimer!" diye haykıraca�ım. 
Bir papa�an alıp 
Yalnız "Mortimer!" demesini ö�retece�imj 
Sonra da kendisine verece�im ki 
Öfkesi hep canlı kalsın. 

WORCESTER 
Bak dinle kuzen . . .  

HOTSPUR 
Bundan böyle, and olsun yapacagım tek iş var: 
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Bolingbroke'un üstüne gidip onu sinir etmek. 
O teneke kılıçlı prense gelince: 
Neyse ki onu babası da sevmiyor 
- Ve başına bir şey gelse hoşuna giderdi -
Yoksa onu da bir testi birayta zehirlerdim. 

WORCESTER 
Hoşçakal yakınım; 
Dinlemeye daha yatkın oldugunda 
Konuşsak daha iyi seninle. 

NORTHUMBERlANO 
Hey, an sokmuş huysm kadınlar gibi 
Ne yaygara edip duruyorsun; 
Kula�ını aç. da bin? da başkalarını dinle! 

HOTSPUR 
Ah, ne yapayım, 
Bu adi düzenbaz Bolingbroke'un admı duydu�m anda, 
Kırbaç yemiş gibi oluyorum; 
tsırganlar dalıyor, kanncalar ısmyor her yanımı. 
Richard'ın zamanında - neydi o yerin adı? 
Allah kahretsin! OIoucestershire'da hani 
- Kaçık Dok amcası York'u orda tutuyordu -
İşte ilk defa orda, 
O Bolingbroke denen gülücükler kralı önünde diz kırmıştım; 
Lanet olsun, hani siz ve o Ravenspurgh'dan dönmüştünüz. 

NORTHUMBER1ANO 
Berkeley şatosu. 

HOTSPUR 
Tamam işte. 
Bu yaltakçı tazı ne de nazikti o gün! 
Şeker bal akıyordu a�mdan! 
Çocuklu�mdan belliymiş büyüyünce böyle olaca�ıml 
"Sevgili Harry Percy"ler, "sayın kuzen"ler! 
Şeytan görsün böyle ikiyüzlülerin suratını. 
Tann beni b�ışlasın. 
Uitfen konuş amca, bitti benim sözüm. 
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WORCESTER 
Ya ya, bitmediyse devam et; 
Biz istedi�in kadar bekleriz. 

HOTSPUR 
Ya hayır, bitti. 

WORCESTER 
Eh o zaman lskoç tutsaklara gelelim; 
Onlart hemen fidyesiz gönder 
Ve yalmzca Douglas'ın �lu aracıl�ıyla 
lskoçya'dan asker topla. 

(Northumberland' a) 

Siz de, lordum, 
�lunuz lskoçya'da bu işi yaparken, 
Gizlice, o soylu ve sevilen din adamı, 
Başpiskopas'a sokulmaya bakın. 

HOTSPUR 
York Başpiskoposuna de�il mi? 

WORCESTER, 
Evet, kardeşi Lord Scroop'un idamını 
Hala içine sindiremiyor. 
Bu bir tahmin de�il, 
Ne de yalnız benim düşüncem; 
Biliyorum ki bu iş 
TartlŞuıyor, planlamyor, kotartltyor. 
Artık bir fırsat çıkması yeterli. 

HOTSPUR 
Kokuyu aldım bile! Göreceksiniz olacak bu iş! 

NORTHUMBERLAND 
Her zaman, daha avı görmeden köpekleri salarsın. 

HOTSPUR 
Bundan iyi plan olamaz: 
Demek lskoçya ve York birlikleri 
Martimer'a kattlacak, ha! 
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WORCFSTER 
Başkaldıralım derken başımızdan olmamak için 
Çabuk davranmakta yarar var. 
Çünkü, biz ne kadar bir şey belli etmesek de, 
Kral her zaman kendini bize borçlu görecek 
Ve borcunu ödeyene dek de 
Durumdan hoşnut de�iliz sanacak. 
Yumuşak bakışlarını bizden esirgemeye 
Şimdiden başladı bile, farkındavsanlZ. 

HOTSPUR 
[)ogru, do!ru; öcümüzü alalım. 

WORCFSTER 
Kuzen, hoşçakaL. Bu konuda 
Mektuplarımda verece!im talimatı aşma. 
Zamanı gelince, ki çok yakın, 
Gizlice Glendower ve Lord Mortimer'ı görecegim. 
Orada sen, Douglas ve birliklerimiz 
Planıma uygun şekilde toplanır, 
Şu an oldukça belirsiz olan kaderimizi 
Kendi güçlü koııarımlZla taşırız. 

NORTHUMBERlAND 
Hoşçakal sevgili kardeşim, 
1nanıyorum ki başaraca�ız. 

HOTSPUR 
Güle güle amca. Ah, şu saatler geçse de, 
Kavgalarla, naralarla başlasa e�lencemiz. 

(Çıkarlar.) 
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İKİNCı PERDE 

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

(Rochester. Bir Han A.,tusu.) 

(Elinde ferıerle bir Hamal girer.) 

ı. HAMAL 
Aaah! Sabahın dördü olmadıysa asılmaya razıyım. BUyük Ayı ye
ni bacayı aşmış bile, ama adar hala yüklenmedi. Hey Seyis! 

SEYts 
(Içerden.) 

Geldim, geldim. 

l. HAMAL 
Yahu Tom, şu beygirin e�erini biraz döv de yumuşasın. E�erin ka· 
şım da biraz keçeyle besleyiver. Zavallı hayvanın sırtı cılk yara 
içinde. 

(Başka bir Hamalgirer.) 

2. HAMAL 
Fasulyelerle bezelyeler burda sudan çıkmış köpek gibi ıslak.(3) 

Bunları yem diye yiyecek zavallı hayvanların midesini kurtlandır
manın en kolay yolu da bu. Robin Ostler öleli bu evin altı üstüne 
geldi. 

1.HAMAL 
Yulaf fiyatları yükseldikten sonra zavallı adam artık iflah etmedi. 
Ölümü bundan oldu. 

2. HAMAL 
Londra'da bu Allahın belası yerden daha pireli han yoktur her
halde. Isırıkean her yanım sazan bal�ı gibi benek benek oldu. 
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l.HAMAL 
Sazan da bir şey mi! Aııah kahretsin, ilk horozdan beri beni ısır· 
dık1arı kadar güzel ısırılmış bir kral bile görülmemiştir dünyada. 

2. HAMAL 
Eeeı herifler bize lazımlık vermeyince, biz de ocaga işiyoruz. Tabii 
pire de çişte kannca gibi ürüyor. 

l.HAMAL 
Hey Seyisı gelsene buraya; idamlık herif, gel dedim! 

2. HAMAL 
Charing Cross'a kadar bir kalıp pastırmayla iki bag zencem götllr· 
mem lazım. 

l.HAMAL 
Tah yahu, benim sepetteki hindiler açlıktan öıüyor. Hey Seyis, 
Allah belanı versin! Kafanda göz yok mu? Duymuyor musun? Ka· 
fanı kırıp dünyaya bir iyilik ettirme bana şimdi! Gelsene ipte sal· 
lanası herif! Hizmet nerde, sen nerde! 

(GadshiUgirer.) 

GADSHILL 
Iyi günler hamallar, saat kaç? 

l.HAMAL 
Herhalde ikidir. 

GADSHILL 
Şu fenerinizi verin de ahıra gidip atıma bir bakayım. 

l. HAMAL 
Hey, agır ol bakalım! 
Ben bu numaraları iyi bilirim. 

GADSHııı 
Ne olur, seninkini versene. 

2. HAMAL 
Olur, bir gün veririz. Feneri ver, demez mi! lpe gidecek olsan ge· 
ne vermem. 

GADSHILL 
Yahu hamal, Londra'ya ne zaman gelmeye niyedisiniz? 
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2.HAMAL 
Mumlar yanıp yatma vakti gelince. (4) Hadi komşu Mugs, beyleri 
kaldımlım bir an önce yola dü§Sünlerj epey yükleri de var. 

(Hamal1ar çıkar.) 
GADSHILL 

Hey Mabeyinci! 

(Mabeyinci girer.) 

MABEYlNeı 
"Hop dedik," demiş yankesici. 

GADSHILL 
Tıpkı, "Hop dedik!" diyen mabeyinci gibi. Çalıştırmalda çallŞ� 
mak ne kadar farldıysa, sen de yankesiciden o kadar farldısın. sen 
işin planını yapanın, hepsi o. 

MABEYlNeı 
lyi günler Bay Gadshill. Sana dün akşam söyledi4im do4ruydu. 
Kent civarından varlıklı bir çiftçi var burda. Üstünde üç yüz 
markıık altın taşıyor. Dün akşam yemekte duydum; yanındakiler� 
den birine söyIoyordu. Adam sanki vergi memuru; hem de olduk� 
ça yüklü - Allah bilir neyle! Kalktılar bile ve ya�da yumurta ıs� 
madadılar. Az sonra giderler. 

GADSHILL 
Eb o zaman Aziz Nikolas'ın çıraklarına(S) rastlamazlarsa kellemi 
alabilirsin. 

MABEYINet 
Yoo istemem. Sen o kelleyi cellada sakla daha iyi. Aziz Nikolas'a 
tapl§ın tam bir sahtekar işi çünkil. 

GADSHILL 
Cellattan söz etme bana! Bir gün asılacak olursam, dara�cında 
bir çift şi§ko sallanıyor göreceksin. Çünkü ben asıldı�ımda Sir 
John da yanımda olacak; eh, o da pek iskelet sayılmaz, malum .. 
Hem bizim çetede hiç aklına gelmeyecek başka adamlar da var. 
Sırf e�ıence olsun diye mesle�e sosyete katıyorlar. Soru filan sor� 
maya kalkışan olursa, bu adamlar nasıl olsa kendi başla[ı belaya 
girmesin diye bizi de temize çıkarıcıar. Öyle evsiz barksız aylaldar� 



42 r. Bölüm, n. Perde, n. Sahne 

la, adi kapkaççılarla; patırtıcı, ayyaş, burma bıyıklı serseri solu
canlarla işim yok benim. Soylular ve beyefendilerle, belediye baş
kanlarıyla, kadamanlarla dolaşırım ben. Birbirine arka çıkar on
lar. - Önce vurur, sonra konuşur (6), önce konuşur, sonra içer (7), 
önce içer, sonra dua ederler(B). Hay Allah, tabii bu palavral Hep
si de azizleri olan vatandaşa ara so�tmaslZ dua ederler, aynı za
manda da onun sırtında geıip sürekli rekmelemeyi de ihmal et
me'l.ler. 

MASEYlNCt 

Ne? Vatandaşı mı tekmelerler? Peki, rekmeyi yiyince vatandaş 
ba�ırmaz mı? 

GADSHIU 

Saitırmasına ba�ınr, ama ne yapsın; kanun adamlarımız onu içi
rip uyuşturmuş bile. Hiç tehlikesi yoktur biıim işin. Efsunluyuı 
biı, görünmeden yürürüz. 

MABEYlNCı 

Bence siı görünmezliginizi efsundan çok geceye borçlusunuı. 
GADSHIU 

Ver elini o zaman. Sen de işten payını alacaksın. Benden sana 
namuslu adam sözü. 

MABEYiNC! 

Namussuz hırsız sözü desen daha iyi. 

GADSHIU 
Hadi hadi; insan de�il mi, hepsi aynı. Seyise söyle, ahırdan be
nim atı getirsin. Hoşçakal kuş beyinlil 

(Çıkarlar .) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Gad's HiU. Şehirlerarası Yol.) 

(Prens, Poiru ve Peto girer.) 
POINS 

Hadi çabuk saklan, saklanl Falstaff 'ın atını yürüttüm, sinirinden 
çatlayacak nerdeyse. 



PRENS 
Çekil hadi! 

(Saklanırlar.) 
FAlSTAFF 
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Poins ! Poins! Seni idamlık! Poins! 
PRENS 

(Ortaya çıkar.) 
Kes sesini tombul böbrekli hayta! Bu ne şamata! 

FAlSTAFF 
Poins nerde, Hal? 

PRENS 
Şu tepeye çıkmıştı. Ben gidip bir bakayım. 

(Gider.) 

FAlSTAFF 
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Bunun gibi hırslZlada soyguna çıkma da kör talih işte. Herif atımı 
aldı gitti; nereye bagladı kimbilir. Iki ayagımın Ustünde dört 
ayak(9) daha yürursem kesin sakat kalırım. �er o alçagı öldür
mekten asılmazsam, kesin ecelimle ölürum artık. Şu yirmi iki yıl
dır her saat onunla bagı koparmaya yemin ettim; ama şeytan tUyü 
var alçak herifte. Onu seveyim diye bana ilaç içirmediyse ne ola
yım! Tabii ya, ilaç içirdi bana! Poins! Hal! Ikinizin de canı çık
sın! Bardolph! Peto! Ölürum de bir adım daha atmam. Heriflere 
bak yahu! Kafamı kızdıracaklar, d$ yola dönüp bu serserileri 
terk edecegimi ne halleri varsa görsünler. Sekiz yardalık kaba yol, 
benim için yaya yetmiş mil demek. Bu taş yürekli hainler de bili
yor bunu elbet. Soyguncularda bile dosduk kalmadı artık. 

(Istık çalarlar.) 

Atımı verin Allahın belası alçaklar; verin atımı kafası kopasıca
lar. 

PRENS 

(One gelir.) 

Sus, seni yagıı bagırsak! Yat şuraya, kulagını koy da dinle bakalım 
yolcuların ayak sesi var mı? 
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FAlSfAFF 

Beni geri kaldırmak için levye filan var mı? Babanın hazinesinde� 
ki paraların tümünü verseler bu wcudu kaldır�p o kadar yolu ya
yan gitmem bir daha. Hem, bana niye böyle eziyet ediyorsun? 

PRENS 
Yalan söyleme, kendine eziyet eden sensin. 

FAlSfAFF 

N'olur, Prens Hal, kral oglu, atımı bulsana. 
PRENS 

Hadi ordan, beni seyis mi sandın? 
FAISfAFF 

Git kendini dizbagınla as, veliaht efendi. Bu yüzden yakalanırsam 
seni de gammazlarım. Hepinize en adisinden türkü yaktırmazsam, 
bir kupa şarap bana zehir olsun. Şakanın da iyice tadını kaçırdı
lar. Lanet olsun! 

(GadshiU tie Bardolph girer.) 

GADSHILL 
Kalk bakalım! 

FALSTAFF 

Kalktım, ama zor oldu. 
POINS 

Hey, bu bizimki. Sesinden tanıdım. 

(Peto'yla birlikte giz;1endikleri yerden çıkarlar.) 

Bardolph, ne haber? 
BARDOLPH 

Hadi, hadi, takın maskeleri; Kralın parası tepeden iniyor ve Kra
lın hazinesine gidiyor. 

FALSTAFF 

Yalancı; Kralın meyhanesine gidiyor! 
GADSHILL 

Hepimize yeter bu. 
FAISfAFF 

Evet, hepimizi astırmaya! 
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PRENS 
Baylar, dördünüz onları dar yolda karşılayın. Ned Poins'le ben 
aşagıdan yürucüz; sizden kurtulurlarsa, bizdeler. 

PETO 
Kaç kişi olacak bunlar? 

GADSHILL 

Sekiz on kişi. 

FALSTAFF 
Hay Allah! Ya onlar bizi sayarsa? 

PRENS 
Bu ne korku, Sir John Şişgöbek? 

FALSTAFF 
BOyükbaban John Sıska'ya benzemem, ama ödlek de�ilim. 

PRENS 
Eh, görece�iz bakalım. 

POINS 

Hey }ack, atın çitin arkasında. Ararsan orchı, bulursun. Hoşçakal 
ve sıkı dur. 

FAISTAFF 
Vay canına, vurabilirsen vur herife şimdi! 

PRENS 
Ned, giysilerimiz nerde? 

POINS 

ışte şurda, gel. 

(Prens'le Poins çıkar.) 

FAISTAFF 
Hadi bakalım baylar, şansımız bol olsun. Herkes görevine. 

(Yolcular girer.) 

L YOLCU 
Gel hem§erim, çocuk atları aşagı götilrür; biz biraz yOrilyOp ba, 
caklacımızı açalım. 

HıRSıZLAR 
Durun! 
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ı. YOLCU 
Aman Tanrım! 

FALSTAFF 

Vurun, indirin, kesin bot.ızını alçakların! Sizi gidi kahpe asalak
lar, sizi besili hödljklerj biz gençlerden hiç hazetmez bunlar! Alın 
aşa�t! Soyun hepsini! 

ı. YOLCU 
Ah, mahvoldukj gitti varımız yo�muz! 

FALSTAFF 

Beter olun, şiş göbek enayiler; soyuldunuz ha? Cimri şişkolar sizi! 
Keşke bütün malınız burda olsaydı!  Hadi bakalım yag tulumları! 
Siz olmasanız gençler neyle yaşayacak? Sizi kadaman bozuntulan! 
Adamın cakasınL bozarız biz! 

(Adamlan suyar ue baglarlar. Çıkarlar.) 

(Prens'fe Poins kılık demtirTniş olarakgirer.) 

PRENS 

Hırsızlar namuslu yurttaşları bagladı. Şimdi seninle ben de hırsız
ları soyar, keyifle Londra'ya döneriz. Bir haftalık laf, bir aylık 
kahkaha çıkar bundanj ömilr boyu da unutulmaz. 

POINS 

Hey saklan! Geliyorlar. 

(SaklanITlar .) 

(HITsıtlar girer.) 

FALSTAFF 
Hadi baylar, paylaşalım, sonra giln agarmadan atlayıp sıvışalım 
burdan. Şu Prens'le Poins denen herifte de tam yaban ördegi yü
re�i varmış ha! 

(Tam pa'�ITlarken, Prens'le Poins iker/erine atlar.) 

PRENS 
çıktn paralan! 

POlNS 

Alçaklar! 
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(Hepsi kaçar. Birat direndikten sonra Falstaf/ da kaçar. Ça1dıklan her 
şeyi bırakırlar.) 

PRENS 
Kolay oldu bu iş. Hadi şimdi atlara. 
Hepsi kaçıştı hırsızların. Öyle korktular ki, 
Birbirlerini bile polis sanıyorlar. 
Yürü Ned - Falstaff ölüm tederi döküyori 
Yürürken de kuru topra�ı ya�lıyor. 
Gülmekten vakit bulabilsem ona acırdım. 

POINS 
Ne bö�ürdü ama alçak şişko! 

(Çıkarlar.) 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  
(Warkworth. Şato.) 

(Elindeki mektubu okuyarak Hotspur girer.) 

HOTSPUR 
"Bana gelince, lordum, soyunma auydu�m saygıdan, orda olma
yı çok isterdim," - çok istermişi niye istemedi öyleyse? Soyumuıa 
duydu� sevgiymiş; bu da kendi sopuna ne kadar düşkün oldu�
nu gösteriyor.-Bakalım daha ne var: "Tehlikeli bir işe girişiyorsu
nuz" - Deıtil mi ya! S�uk almak, uyumak, içmek tehlikelidir. 
Ama bak, soytarı lordum, tehlike denen bu ısırgandan biz güven
lik denen bu çiçe�i koparırız. "Girişti�iniz iş tehlikeli; SÖzünü et
ti�iniz dostların kim oldu�u belirsiz, zaman seçimi yanlış ve yaptı
gınlZ plan, karşınızdaki güçle kıyaslandtgında, çok zayıf." Yaa, de
mek öyle! Ben de yine diyorum ki, sen de kuş beyinli, ödlek sala
gın tekisini üstelik yalancısın. Ne beyinsiz herif! Taruım hakkı 
için, planımlZa hiç diyecek yok, dostlarımız sadık ve gOvenilir: 
Güzel bir plan, iyi dostlar, başarı şarısı da yüksek: Mükemmel bir 
plan hem de, harika dostlar; adamın ahmaklıgına bak! York Baş
piskoposu tasarımlZı be�endi, genel hareket planını da! Yemin 
ederim, şimdi yanında olsam, karısının yelpazesiyle beynini deşer-
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dim. Babam, amcam ve ben varız ya! Lord Edmund Mortimer, 
York Lordu ve Owen Glendower? Douglas da yok mu? Gelecek 
ayın dokuzunda, hazır durumda benimle buluşacaklarını yazmadı
lar mı ve bir kısmı şimdiden yola çıkmadı mı? Adam ilkel bir ah
mak işte, hem de inançsızı Hımm! Şimdi içine korku düşmüş, yü
regi sogumuşsa, krala gidip bütün planlarımızı açıga vursun da 
hak! Bu denli onurlu bir işe böyle bir lapacıyı karıştırdıgım için, 
kendimi ikiye ayırıp parçaları birbiriyle kapıştırmam gerekir her
halde. Canı cehenneme, krala ne derse desin, biz hazırız. Ben bu 
gece çıkıyorum. 

(Lad'Y Percy girer.) 

Oh, sen misin Kate? tki saat içinde senden ayrılmak zorundayım. 

LADY PERCY 
Oh, sevgili Lordum, niye böyle yalnızlıgı seçtin? 
Suçum ne ki, iki haftadır 
Harry'min yatagından sürüldüm? 
Söyle bana, canım Lordum, nedir seni böyle 
Yemeginden, eglencenden, tatlı uykundan eden; 
N iye hep yere bakıyor 
Ve yalnızken hep irkiliyorsun? 
Yanaklarındaki taze kan nereye gitti; 
Bana eşlik edip hoşça vakit geçirecegine, 
Niye aksileniyor, dalıp dalıp gidiyorsun? 
Huzursuz uykularında seni gözledim; 
Çetin savaşlar sayıkladıgını duydum; 
Dolu dizgin koşan atına komutlar yagdırıyor, 
"Haydi yigitler, er meydanına," diye bagırıyordun. 
Hücumlardan, çekilmelerden, siperlerden, çadırlardan, 
Tutsaklardan, fidyelerden, ölen askerlerden 
Ve yaman bir çarpışmada olan biten her şeyden söz ettin. 
TAm ruhunla öylesine içindeydin savaşın, 
Öylesine etkileniyordun k i  uykunda, 
Suyu karışmış ırmak gibi köpak köpOk� 
Boncuk boncuk terler oluşuyordu alnında. 
Önemli bir karar anında, insanlar bir an nefesini tutar 
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Ve yüzlerindeki kaslar bir tuhaf gerilir ya, 
1şte senin yüzünde de bu ifade beliriyordu. 
Ah, nedir bunların anlamı? 
Lordumun içini sıkan ciddi bir şey var 
Ve bana söylemezse, beni sevmiyar demek. 

HOTSPUR 
Hey baksana! 

(HizmetkA1r girer.) 

Gilliams paketi alıp gitti mi? 

HlZMETKA.R 
Gitti Lordum, bir saat önce. 

HOTSPUR 
Kfthya atları Emniyet Müdürü'nden alıp getirdi mıi? 

HlZMETKA.R 
Şimdi bir at getirdi Lordum. 

HOTSPUR 
Hangisini? Kesik kulak demir kın mı? 

HiZMETKAR 
Evet Lordum. 

HOTSPUR 
O benim tahtım olacak artık; 
Hemen binece�im: Ah, ümid 
Kfthya'ya söyle çıkarsm atı. 

(HizmetkA1r çıkar.) 

LADY PERCY 
Bir dakika dinler misin Lordum? 

HOTSPUR 
Ne var bayan, ne diyorsun? 

LADY PERCY 
Nedir seni böyle uzaklara götüren? 

HOTSPUR 
Ne olacak, atım, sevgilim, atım. 

49 
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LADY PERCY 
Hadi sen de, aklı havada maymun! 
S\lnsac bile senden daha huyludur. 
Tanrı aşkına Harry, söyle, 
Ne iş çeviriyorsun? 
Galiba kardeşim Mortimer taht peşinde, 
Seni de yanına istiyor. Ama gidersen . . .  

HOTSPUR 
O kadar yolu kim yUrur canım! 

LADY PERCY 
Hadi sen de papa�an; 
Soruma d�ru dUrust cevap ver. 
Bak, bana her şeyi söylemezsen 
KUçuk parma�ını kırarım. 

HOTSPUR 
Çekil! 
Git başımdan hadi! Aşkmış! Sevmiyorum seni! 
Umurumda de�ilsin, Kate. Bu dünyada 
Bebeklerle oynaşmaya, dudaklarla dövüşmeye yer yok; 
Burunlar kanamalı, kafalar kırılmalı. 
Bizim işimiz bu. Hey Tanrım! Atım nerde? 
Ne var Kate? Ne istiyorsun benden? 

LADY PERCY 
Sevmiyar musun beni? Gerçekten mi? 
Iyi o zaman; sen sevmedi�ine göre, 
Ben de kendimi sevmem. Beni sevmiyar musun? 
Ne olur söyle, şaka mıydı sOı;lerin? 

HOTSPUR 
Hadi, u�urluyor musun beni? 
Atıma at1adı�ım anda yemin edece�im, 
Sana aşkım sonsuz diye. Ama bak Kate, 
Bundan sonra bana sorma, 
Nereye ya da niye gitti�imi. 
Gitmek zorundaysam giderim; ve sonuç olarak, 
Bu akşam ayrılıyorum, sevgili Kate. 
Biliyorum akıllısın, ama ancak, 



i. Bölüm. II. Perde, IV. Sahne 

Harry Percy'nin eşi ne kadar akıllı olabilirsei sadıksın, 
Ama kadınsın da. Sır tutmaya gelince, 
Agzı senden sıkı hiçbir kadın olamaz, 
ÇOnkü, inanıyorum, bilmedigin şeyi kimseye söylemezsin. 
ışte sana gavenim bu kadar, tatlı Kate. 

LADY PERCY 

Bu kadar hal 
HOTSPUR 

. Bir santim bile fazla degil. Şimdi bak Kate, 
Ben nereye gidiyorsam, sen de geleceksin: 
Bugan ben yola çıkıyorum, yarın sen. 
Senin için uygun mu, Kate? 

LADY PERCY 

ıster istemez. 

(Çıkarlar.) 

D ö r d ü n c ü  S a h n e  
(Easrc/ıeap. Yaban Domu� KelIesi Meyhanesi.) 
(Prens ve Poins girer.) 

PRENS 

Ned, hadi çık o bogucu odadan da biraz gülelim senle. 
POINS 

Sen nerdeydin Hal? 
PRENS 

51 

Üç dört et kafayla, yetmiş seksen ayyaşın yanında. Alçala alçala 
dibe vurdum. Üç garson yamagıyla da kan kardeşi oldum ha! 
Senli benliyiz hem de - Tom, Dick ve Francis. Yemin ettiler: Gal 
Prensi olsam da, kibarlar krahymışım. Üstelik Falstaff gibi burnu 
havada degil, tam kafa dengiymişimi can dostu yani. ışte böyle 
diyorlar bana. Kral oldu4umda, Eastcheap'de ne kadar iyi adam 
varsa arkamda olacakmış. Onların dilinde, "kafa çekmetlye "kızıl 
çalmak" diyorlari içmeye ara verip soluk almaya kalkışınca, "Ho# 
op, devam edelim!" diye bagırıyorlar. Yani çeyrek saatte öyle us# 
talaştım ki, artık ömür boyu bir tenekeciyle kendi dilinde içebili# 
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cim. (10) Bak, Ned, bu işte benim yanımda olmamakla büyük 
onur kaybettin. Ama, tadı Ned, ki adın tadansın diye şu şekeri(ll) 

getirdim sana - biraz önce bir garson yamaltı vermişti bana. Her� 
halde ömründe konuştugtJ laf, "Sekiz şilin altı peni," ve "Sa�o� 
lun," sonra da tiz sesiyle, "Geldim, geldim efendim!" ya da "Yarı� 
may odasına bir tas şarap yaz!"dan öte gitmez. Hey Ned, Falstaff 
gelene kadar biraz e�lenelim: - Sen yan odada dur da, ben şu çı� 
ra� sorayım, bana o şekeri niye vermiş. Sen bu arada hep "Fran� 
cis!" diye ba�ır ki adam da hep "Geldim!" desin. Geç şuraya, sana 
göstereyim. 

(Poins gider.) 
POINS 

(Içerden) 

Francis! 
PRENS 

Çok iyiydi. 
POINS 

(Içerden) 

Francis! 

(Garson Francis girer.) 
FRANCIS 

Hop tamam, geldim! Nar'a bak Ralph! 
PRENS 

Gelsene Francis! 
FRANCIS 

Buyrun Lordum? 
PRENS 

Çıraklıkta kaç yılın kaldı Francis? 
FRANCIS 

Aslında beş ydım, ama ben . . .  
POINS 

(Içerden) 
Francis! 
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FRANCIS 
Hemen geldim hayım! 

PRENS 
Beş yıl ! Vay canına! Tas tıngırtısına daha epey katlanacaksıni ya
hu Francis sende yürek yok mu; şu yamaklık işine boş verip ta
banları yaglasana, ha? 

FRANCIS 
Oh, Lordum, olmaz olur mu! Tüm kitaplar üzerine yemin ede
rim . . .  

POINS 

(Içerden) 

Francis! 
FRANCIS 

Geldim bayırn! 
PRENS 

Yaşın kaç yahu, Francis? 
FRANCIS 

Dur bakayım, gelecek Michaelmas'ta ' "  

POINS 

(Içerden) 

Francis! 
FRANCIS 

Hemen! - Biraz bekleyin Lordum. 
PRENS 

Hey, hak Francis, bana verdi�in şeker bir penilik miydi? 
FRANCIS 

Ah, keşke iki olsaydı! 
PRENS 

Benden sana bin pound - hem de istedi�in zaman alabilirsin. 
POINS 

(Içerden) 
Francis! 
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FRANCIS 
Hemen, hemen! 

PRENS 
Hemen mi, Francis? Yo, Francisi yarın Francisi ya da, perşembe. 
yei ya da, aslında ne zaman istersen. Ama Francis! 

FRANCIS 
Lordum? 

PRENS 
Pekişu deri cekedi, inci dü�me1i, kırpık saçlı, akik yüzüklü, yün ço. 
raplı, örgO dizba�Iı, tatlı dilli, ıspanyol kesesini sayacak mısın? (12) 

FRANCIS 
Sayın Lordum, efendim, kimi demiştiniz? 

PRENS 
O zaman aç kula�ını: şu bulaOlk şarap var ya, bence onun üstüne 
içki yok. Tek sakıncası: beyaz keten ceketini kirletir. Oysa barbar 
ellerinde bunun hiç mi hiç önemi yok. 

FRANCIS 
Ne, ne? 

POINS 

(Içerden) 

Francis! 
PRENS 

Hadi gitsene, şapşali bak seni ça�ırıyorlar! 

(Burada her ikisi de Francis'i �r. Ne tarafa gideceline karar vere· 
meyen Francis şaşkın durumdadır.) 

(Meyhaneci girer.) 

MEYHANECI 
Hey, ne durup dinliyorsun orda! Müşterilere baksana! 

(Francis çıkar.) 

Lordum, bizim Sir John'la beş on kişi kapıda - içeri alayım mı? 
PRENS 

Biraz beklet, sonra aç kapıyı. Poios! 
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POins! 

(Poins girer.) 

POINS 

Geldim efendim.· 

PRENS 
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Bak, Falstaff ve öteki hırsızlar kapıdaymış. Biraz e4lenelim mi? 

POINS 
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Hem de cırcır böcekleri gibi! Ama yahu, şu meyhaneci çıra4ını 
niye böyle dalgaya almıştın? Yani, amaç neydi? 

PRENS 

Oyun olsun da, adem babadan bugüne dek oynanmış ne kadar 
oyun varsa bayılırım oynamaya. 

(Francis girer.) 

Saat kaç Francis? 

FRANCIS 
Hemen efendim, hemen! 

(Çıkar.) 
PRENS 

Herife bak, bir kadından de>gma oldu4u halde, papa4andan az ko
nu§uyor? Bildi�i tek iş, bir yukarı bir aşa4ı koşturmak; bild�i söz
lerse, hesap almak için ne gerekiyorsa o kadar. Ben şu Percy gibi 
de�ilim, hani şu kureyin Horspur'ü: Kahvaltıdan önce altı yedi 
düzine lskoç öldürüyor, dierini yıkıyor, sonra karısına, "Bu hayat 
çok sakin, hareket istiyorum," diyormuş. O da, "Oh benim canım 
Harry'm, bugün kaçını öldürdün?" diyormuş. Harry de, "Şu atıma 
bir su ver," dedikten sonra, "on dört kadar", diyor, bir saat sonra 
da, "önemsiz", diye ekliyormuş. Fa1staff 'l çagır hadi. Ben Percy'yi 
oynarım, o şişko domuz da karısı Bayan Mortimer'ı oynar. "Dik 
kafaya!" demiş ayyaş. Gelsin pinala; gelsin donyagı! 

(Falsta/f, Gadshill, Bardolph ve Peto, arkalarmdan da, elinde şarapla 
Francis . er.) 
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POINS 
Vay Jack, nerelerdeydin? 

FALSTAFF 

Boynu altmda kalası, soyuna kıran giresi ödlekler! Amin! Bir tas 
şarap ver oglum. Bu hayata daha fazla kadanmaktansa, çorap öre
rim, yamarım, hatta tabanını bile takarım. Boynu kopastl.ar! Bir 
tas şarap ver ulan! Kimsede namus kalmadı. 

(lçer.) 

PRENS 
Titan'm (13) - o yufka yürekli Titan'ın! - güneşin okşaya okşaya 
erittigi bir kap tereyagmı nastl. öptOgOnü hiç görmedin mi? Gör
düysen bir de şuna bak. 

FALSTAFF 

Alçak herif, bu şaraba kireç katılmış! (14) Herkes düzenbaz oldu 
artık. Ama ödlekler, kireç katılmış şaraptan da beterdir. Hain öd
lekler! Git işine koca Jackj günü gelirse göçersin - erkeklik, mert
lik diye bir şey varsa şu yeryüzünde yüzOme tükür! ıngiltere'de 
asılmadık üç iyi insan kaldı ve biri de şişko ve kocuyor. Tanrı yar
dımcısı olsun herkesin. Kötü bir dünyada yaşıyoruz. Keşke doku
macı olsaydımj ilahi filan okurdum hiç degilse. (15) Yine de, tüm 
ödleklerin Allah belasmı versin. 

PRENS 
Ne o, un çuvalı, n'oldu? 

FALSTAFF 

Kral oglu! Seni tahta ktl.ıçla krall�mdan kovalamazsam, adamla
rını da kaz sürüsü gibi önüme katmazsam, suratımda tüy bitmesin 
bir daha. Gal Prensiymiş! Sen mi! 

PRENS 
Hey, toparlak kalıpe, ne oluyor? 

FALSTAFF 

Ödlek diyen kim? Allahm belası birine ödlek der miyim hiç! 
Ama sendeki tazı bacakları bende olsa bin pound verirdim. Bu 
enseyle, arkadan görünüşün de hoş tabii. Dosta arka çıkmalı dedi
gin bu muydu? Adı batsm böyle arka çıkmanın. OnOme geçip yü-
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zOme bakacak adam lazım bana. Şarap ver! BugOn damla içtiysem 
yüzOme tOkür. 

PRENS 

Hadi sen de! Daha duda�ın bile kurumam1§tır. 
FALSTAFF 

Ne olmuş yani. 
(lçer.) 
Ödleklerin canı cehenneme! 

PRENS 

Ne var yahu? 
FALSTAFF 

Ne mi var? Dördomüz bu sabah bin pound çarpttk. 
PRENS 

Hani nerde Jack, nerde? 
FALSTAFF 

Nerde mi? Kaptılar: Zavallı dördümüze yüz kişi çıktı. 
PRENS 

Ne? Yüz kişi mi? 

FALSTAFF 
tki saat önce bir dOzinesiyle kılıç kılıca gelmediysem, dünyanın 
en aşa�ılık adamıyım. Beni mucize kurtardı. Ceketten sekiz kere, 
pantolondan dört kere şişlendim. Kalkanım dilim dilim d�ndı. 
Kılıcım testereye döndü. ışte kanıtı! Hayatımın dövüşüydü! Ama 
işe Yaramadı. BütOn ödleklerin Allah belasını versin. Söylesinler 
- d�ruyu çarpıtan alçaktır ve iblistir. 

PRENS 
Konuşun beyler, nasıl oldu? 

GADSHILL 

Dördümüz sekiz on kişiyi . . .  
FALSTAFF 

En az on altı Lordum. 
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GADSHııı 

B�ladık. 
PErO 

Ya, ya, b�lamadık. 

FALSTAFF 
B�ladık adi herif, herbirini, yalanını varsa Yahudi olayım, hem 
de Musevi Yahudi! 

GADSHııı 
Paylaşırken, altı yedisi daha üstümüze geldi. 

FALSTAFF 
Ötekileri çözüp birleştiler. 

PRENS 

Size karşı hepsi ha? 

FALSTAFF 
Hepsi mepsi bilmem. En az ell isiyle kapışmadıysam adam de�i
\im. Koca Jack'in üstüne en az elli ikisi, elli üçü gelmediyse iki 
ayaklı yaratık de�ilim. 

PRENS 
Ah, yoksa kıydın mı zavallılara! 

FALSTAFF 
Hem ne' kıymak! Ikisini �şledim. Ikisinin kesin hakkını ver
dim; keten giysili iki serseri. Bak Hal, yalantm varsa yüzüme tü
kar ve bana beygir de! Sen benim stUimi bilirsin - gardımı alıyo
rum ve kılıcınıı uzatıyorum. Keten giysili dört serseri... 

PRENS 

Ne, dört mü? Hani iki demiştin. 

FALSTAFF 
Dört, Hal, dört demiştim. 

POINS 

Evet, evet, dört demişti. 

FALSTAFF 
Dörtlü saf ta gelip bana saldırdılar. Bense yedi kılıcı da kaIkanım
la §Öyle karşılayıverdim. 
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PRENS 
Yedi mi? Hani dört demiştin ya. 

FALSrAFF 
Keten giysili mi? 

POINS 
Keten giysili dört. 

FAlSTAFF 
Yedi, şu kabza adına, yalanım varsa alçagım. 

PRENS 
Boşver, karışma şimdi, daha arkası var. 

FAlSTAFF 
Dinliyor musun, Hal? 

PRENS 
Hem de pUr dikkat, Jack. 

FAlSTAFF 
Çok iyii dinlemeye deger çUnkU. Bu keten giysili dokuz kişi ... 

PRENS 
tki daha çıktı. 

FAlSTAFF 
Ödleri kopunca . . .  

PRENS 
Uçkurları duşru. 

FAlSTAFF 
Gerilemeye başladılar. Bastırdımi ayak önde, kol uzanmış; şimşek 
gibi, on birin yedisinin hakkını verdim. 

PRENS 
Vay canına be !  tkiyken on bir oldu! 

FAlSTAFF 
Ama şeytanın işine bak ki, yeşil giymiş Uç piçkurusu arkamdan 
saldırdı. Öyle karanlıktı ki, elini bile göremeroin. 

PRENS 
Bu yalanlar tıpkı onları d$ran babalarına benziyor: Da� gibi az
man ve her yanıyla ortada. Seni balçık beyinli işkembe, seni et 
kafa pşal. adi sefil. vıcık ya tulumu . . .  
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FALSTARF 
Ne oluyor? Keçileri kaçıedın galiba. I::>ogruya do� demi§sek ne 
var yani? 

PRENS 
Karanlıkta elini göremeıken bu adamların yeşil giydigini nerden 
bildin, ha? Hadi söyle bakalım. 

POlNs 

Hadi Jade, söyle bakalım, söyle hadi. 

FAISfAFF 
Ne! Zorla ha! Bana ha! Işkence edip çarka baglasanlZ, gene söyle
temezsiniz zorla. Zorla söylemek ha! Dagdaki bögürtlenlerin topu 
söz olsa, birini alamazsınız agzımdan. Bana ha! 

PRENS 
Günah işlemeyi bırakacagım artık. Bu al yanaklı alçak. bu yatak 
yassıltan, bu at çökerten, bu azman et yıgını . . .  

FAISfAFF 
Lanet! Seni sıska, seni yılan derisi, öküz dili kurusu. boga çükü. 
çiroz balıgı - ah, dil yetmez seni anlatmaya - seni terzi cetveli, 
kılıç kım. ok sada�ı, seni tavı kaçmış kılıç bozunrusu! 

PRENS 
Biraz soluk al, yine devam edersin. Yavan benzetmelerin tükenin
ce de beni dinle. 

POINS 
Iyi dinle Jack. 

PRENS 
Biz ikimiz, siz dördünüzün o dört kişiye saldırıp onları bagladıgı
nlZı ve sonra da soydugunuzu gördük. Bak şimdi basit bir hika.ye 
foyanı nasıl çıkaracak. Sonra biz ikimiz siz dördünüze çullandık 
ve çarpt�ınlZı sizden çarptık ve hepsi de şimdi burda ve istersen 
görebilirsini evet sen Falstaff tabanIarı büyük bir kıvraklılda kaI
dırdın ve bögürerek aman dileclin, hem kaçtın hem bögürdün, 
tıpkı danalar gibi. Sen ne adi bir herifsin ki, kılıcını öyle kırdırıp, 
sonra da kavgada oldu diyorsun! Bakalım ne numara çevireceksin 
şimdi. ne uyduracaksın bu apaçık ayıbını örtmek için? 
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POINS 
Hadi bakalım Jack. görelim yeni numaranı. 

FA1STAFF 
Tanrı şahittir. sizi sanki ben peydahlamışım gibi tanıdım. Bakın 
şimdii veliahtı öldürmek bana mı düşer? Prense el mi kaldırsay� 
dım yani? Bende Herkül yüre�i oldu�nu siz de bilirsiniz. Ama iç� 
güdüye dikkat! Gerçek prense aslan bile ilişmezi içgüdo müthiş� 
tir. Benimki içgüdü korkaklı�ıydı. Ömür boyu benim için gurur 
verici bir anı olacak bu: ben. yii!it bir aslan; sen gerçek bir prens. 
Hey be. iyi ki para sizde. Hey kadın! Kapayın kapıları! Bu geee 
e�lenelim. yann dua ederiz. Hadi yi�irler, koçlar, altın yürekliler, 
gün dosduk günü. Hadi keyfedelim, bir oyun koyalım sahneye! 

PRENS 
Oldu, konusu da - senin kaçışın olsun! 

FA1STAFF 
Aman be, ne olur. beni seviyorsan yeter artık Hal! 

(Meyhaneci kadın girer.) 
MEYHANECl KADıN 

Oh Tanrım! Siz Lordum. Prens! 
PRENS 

Ne o sayın bayanım. ne diyordunuz? 
MEYHANECI KADıN 

Şey, Lordum. kapıda saraydan soylu bir bey vari sizinle konuşa
eakmışi babanızdan geliyormuş. 

PRENS 
Kral soyuna geçmesine yetecek kadar para verin eline, sonra ana
ma gönderin. 

FAlSTAFF 
Nasıl bir adammış bu? 

MEYHANOCl KADıN 

Yaşlı biri. 
FALSTAFF 

Muhterem. gecenin bu saatinde niye yatakta de�il? Cevabını ve
reyim mi? 
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PRENS 
Veriver Jack. 

FALSTAFF 
Şimdi sepetlerim onu. 

PRENS 
Ey bayla�: iyi dövOştanOz haj sen de Peto, sen de Bardolphj siz de 
aslansınız, içgOdOnOzle kaçtınız. Gerçek prense dokunamazdınlZ 
tabii. 

BARDOLPH 
Onlar kaçınca ben de kaçtım. 

PRENS 
Öyleyse, Falstaff'ın kıhcı nasıl diş diş oldu? 

PErO 
Bıçagıyla kendi yaptı. DövOşte olduguna yemin edip seni inandı, 
racagını söyledi. Bizi de kandırıp aynı şeyi yaptırdı. 

BARDOLPH 
Yaaj burnumuzu da kanasın diye ayrık otuyla gıdıklattıj sonra da 
üstamOze sürdürtta ve yigit kanı diye yemin ettirdi. Yedi yılda 
yapmadıgımı yaptım. DolapIarını duydukça yüzüm kızardı. 

PRENS 
Alçak herif, on sekiz yıl önce bir tas şarap çalarken yakalanınca 
yOzüne al basmıştıj o gün bu gündOr kendiliginden kırmızıdır su' 
ratın. Bu ateş ve bu kıhç yanındayken niye kaçtın? Hangi içgü, 
dünle? 

BARDOLPH 
Lordum, şu göktaşları, kuyruklu yıldızlar var ya . . .  

PRENS 
Var. 

BARDOLPH 
Sizce neyi gösteriyorlar? 

PRENS 
Sıcak ciger, soguk kese.(16) 

BARDOLPH 
Yani ateşli tip, Lordum, işin aslında. 
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PRENS 
Yoo, ya�lı ip, işin aslında.(1?) 

(FaIsuı!f girer.) 

ışte sıska Jack geliyorj adam bir deri bir kemik! Ne haber pamuk 
balyası? Kendi dizini görmeye li kaç yıl oldu Jack? 

FALSTAFF 
Kendi dizimi mi? Ben senin ya§ındayken belime kartal pençesi 
kavuşurdu Hali Belediye Başkanı'nın mUhür yUzü�üne sı�bilir
dim. Kaderde çile olunca, sidik torbası gibi şişiyor insan. Sıkıntilı 
haber var. Sir John Bracy'ymiş babandan gelen. Sabaha saraya gi
deceksin. O kuzeyli azgın herif Petey'yle, Amamon'u .(18) falakaya 
yatırdı�ını, Lucifer'in (19) boynuz!arını takt�ını, Ga! bıça�nı şey
tana haç diye yutturup herifi imana getirdi�ini iddia eden o Galli 
- neydi adamın adı? 

POINS 
Ha, alendower. 

FALSTAFF 
Owen Owen, tamam. Ayrıca, kayınbiraderi Mortimer ve koca 
Northumberland ve o şen lskoçlar lskoç'u Douglasj hani atını ya
maca dikine vuran . . .  

PRENS 
Ruzgar gibi at sUriip silahıyla uçan serçeyi vuran. 

FALSTAFF 
Tam gözunden vurdun. 

PRENS 
Ama o serçeyi hiç vuramamLŞtı. 

FALSTAFF 
Yine de adam�a yürek vari sıkışınca kaçmıyor. 

PRENS 
Ne biçim adamsıni hani biraz önce riIzgar gibi diyordun? 

FALSTAFF 
At üstünde dedik, guguk kuşu! Ama yayan bir adım atmaz geriye. 
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PRENS 
Evet, Jack, içgüda meselesi. 

FAlSTAFF 
I:hgru, içgüdü meselesi. Neyse, işte o da orda ve koca Northum
berland ve Mordake ve bin mavi bereli (20) daha. Worcester bu 
akşam sıvışmışi haberi duyunca babanın sakalı a�armış; kokmuş 
balık fiyatına toprak alabilirsin şimdi. 

PRENS 
Yani, Haziran sıca�ı geldi�inde, bu iç savaş sürerse kızları da ka
bara alır gibi düzineyle alaca�ız demek. 

FALSTAFF 
Vallahi d�ru evlat, işimiz iş gibi görünüyor. Yahu baksana, ödün 
patlamıyor mu? Veliaht oldu�na göre, bu canavar Douglas. çıl
gm Percy ve iblis Olendawer'dan beter düşman arasan bulunmaz. 
Yani, kanın donmuyar mu korkudan? 

PRENS 
Hem de hiç; sendeki içgüdü bende yok. 

FAl.STAFF 
Neyse, yarın baban seni kötü haşlayacak; benim hatınm için şim
diden bir cevap düşün. 

PRENS 
Şimdi sen babam ol ve sürdü�üm hayatla ilgili beni sınava çek. 

FALSTAFF 
Öyle mi? Harika! Şu iskemle tahtım, şu hançer asam, şu yastık 
tacım olsun. 

PRENS 
Bence tahtın iskemleye, altmdan asan aktörün tahta hançerine, 
o de�erli racınsa zavallı bir dazlak kafaya benziyor. 

FALSTAFF 
Eh, sende duygu diye bir şey varsa, şimdi çok etkileneceksin. Ba.: 
na bir kupa şarap ver de gözüm kızarsm, a�ıamışım gibi. Müthiş 
coşkulu konuşmam gerek. aynı Kral Cambyses (ll)gibi. 

PRENS 
ışte dizim.(22) 
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FAISrAFF 

Işte konuşmam. Geri durun soylular. 
MEYHANECl KADıN 

öf amma da eglenceli hal 

FAISrAFF 

Aglama güzel ecem, gözyaşı dökme boşuna. 

MEYHANECl KADıN 
Yüzündeki şu ifadeye bakI 

FALSTAFF 

65 

N'olur dostlar, mahzun eceme yardım edin; gözleri tıkandı gözya· 
şmdan. 

MEYHANECl KADIN 
Oh Tanrım, tıpkı o sevdigim şaşkaloz oyuncular gibi yapıyor. 

FAISrAFF 

Kapa çeneni sevgili şarap testisi, kes sesini tatlı baş döndüren 
- Harry, vaktini sadece nerde geçirdi�ini de�il, kiminle geçirdi�i. 
ni de merak ediyorum. Gerçi papatyaların üstline ne kadar çok 
basarsan o kadar çok çıkarmış ama, gençli�ini ne kadar çok har
carsan o kadar çabuk geçer. Annene bakdırsa, ki bence de biraz 
öyle, benim eglumsun sen; ayrıca bu, gözlerindeki haince ifade
den ve alt dudaglOın şapplca sarkışından da belli. Ama. eger eg. 
lumsan, ki işin inceligi burda, niye �lemin dilindesin? Gökyüzü. 
nün kutsal güneşi aylaklık edip vaktini bögürtlen yemekle mi ge· 
çirmeli? Sorulacak soru degil bu aslında. lngiltere'nin evladı soy
guncu olup kese mi çarpmalı? Sorulacak soru bu, aslında. Bu kara 
zift - eski yazarların dedigi gibi - adama çalınmayagörsün, bulaştı 
mı çıkmaz: Aynı senin yoldaş turrugun insanlar gibi. Bak Harry, 
içkili biri degil karşında konuşan, gözyaşı döken biri; keyif degil 
duygu, söz degil hüzün agzımdan çıkan. Yine de ara sıra yanında 
namuslu biri gözü me çarpıyor. ama adını bilmiyorum. 

PRENS 
Nasıl biri bu sayın Majesteleri? 

FALSfAFF 

Şöyle kalantor, dplgun biri; şen görünüşlü, kibar gözlü, vakur ta
vırlı; elli yaşlarında, belki altmışma merdiven da am . Hah, ha· 
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tırladtmı Adı Falstaff. Bu adamda kötOlük varsa, aldanmışım de
mek; çünkü gözlerinden erdem akıyor. Agaç meyvasından, mey
va da agacından belli olduguna göre, hiç şüphe yok bu Falstaff 'da 
iş var. Onu tut, gerisini kov. Şimdi söyle bakalım yaramaz çocuk, 
bir aydır neredeydin? 

PRENS 
Kral konuştu ha? Hadi sen yerime geç, ben babam olayım. 

FALSTAFF 
Beni azlediyorsun demek. Eger hem söz hem harekette, yaptıgı
mın yarısı kadar vakar ve haşmede yapabilirsen kasaptaki taVŞ3n 
gibi topuklanmdan as beni. 

PRENS 
Tamam, hazırım. 

FALSTAFF 
Ben dej hakemsiniz baylar. 

PRENS 
Hey Harry, nerden böyle? 

FALSTAFF 
Soylu Lordum, Eastcheap'ten. 

PRENS 
Çok ciddi şikayetler duydum hakkında. 

FALSTAFF 
Allah kahretsin! Hepsi yalan! Bak şimdi ben genç prensi ayna
yınca nasıl gıdıklanacaksın! 

PRENS 
Küfür mü ediyorsun seni saygısız? Bir daha yanıma yaklaşma. 
Adına leke sürüldü. Şeytan, şişko bir moruk kılıgında seni pençe
sine almış. Yoldaşın bir şarap flÇISI. Ne işin var bu hastalık yuva
sıyla, bu kalbur gibi canavarla, bu safra ve salya yıgınıyla, bu az
man şarap samıcıyla, bu işkembe çuvalıyla, bu içi doldurulmuş 
Mannigtree öküzüyle, bu muhterem günahkarla, bu aksakallı fe
sadıkla, bu geçkin haytayla, bu yıllanmış züppeyle? Şarap tadıp 
içmekten başka ne bilir? Tavuk kesip yeme dışında hüneri var 
mı? Kurnazlık dışında kafası çalışır mı? Fesatlıktan öte kurnazlıgı 
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işe yarar mı? Hainlikten başkasına aldı erer mi? Var mı görünür 
bir degeri? 

FALSTAFF 
Çok hızlı gittiginiı için kaçırdım; Majesteleri kimi kasteder aca
ba? 

PRENS 
Gençleri ayartan o alçak. namussuz, aksakallı moruk şeytan Fal
staff'ı. 

FALSTAFF 
Lordum, tanıyorum onu. 

PRENS 
Biliyorum tanıdıgını. 

FALSTAFF 
Ancak ondaki kötülük bendekinden fazla mı dersen bilemem. 
Yaşlı olmaya yaşlt - daha da yazık! Ak saçları da kanıtı. Ama 
efendim, sözüm meclisten dışarı, asla pezevenk degildir. Eger şa
rapla şeker kusursa, Tanrı kötüleri bagışlasın. Yaşlanıp keyfermek 
günahsa, bildigim meyhanecilerin çogu lanetli. Şişmanlık çirkin
likse, Firavun'un SiSka inekleri güzeldir herhalde. Yo, Lordum; 
Peto'yu kov, Bardolph'u, Poins'i kov; ama nazik, kibar, sadık Jack 
Falsraff't; yigit }ack Falsraff'ı, yaşlandıkça daha da yigitleşen Jack 
Falsraff'ı kovma, ayırma yanından; tombul Jack'i kovmak, dünya
yı kovmak olur. 

PRENS 
Olsun. Kovdum. 

(Bir kapı vurulur. Meyhaned Kadın, Francis ve Bardo/ph çıkar.) 

(Bardo/ph koşarak girer.) 

BAROOLPH 
Aman Lordum, Lordum, Emniyet Müdürü, yanında korkunç mu
hafızIada kapıda. 

FAlSTAFF 
Defol sersem! Oyuna geç. O Falsraff için söyleyecek çok şeyim 
var. 

(Meyhaneci kadın girer.) 
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MEYHANECI KADıN 
o TanrlID; Lordum, Lordum! 

PRENS 
Hey hey, bugün şeytan kol geziyor galiba. Ne var, ne oluyor? 

MEYHANECI KADıN 
Emniyet Müdürüyle bütün muhaflZlar kapıda. Evi arayacaklarmış. 
Girsinler mi? 

FALSTAFF 
Dinle Hal! Saf altınla kalp para bir olur mu! Bak, mesela sen 
-göstermesen de . . .  

PRENS 
Sen de içgüdüsüz do4a1 bir ödlek. 

FALSTAFF 
Yo, kabul edemem. ıstersen sen de Müdürü etme; ama istersen 
de, bırak girsin. N'olmuş yani, celladm arabasma en az başkaları 
kadar yakışmazsam yuh olsun beni yetiştirenlere! Yagh ilmek de 
bir gün boynuma geçecekse, varsm bir an önce geçsin. 

PRENS 
Git perdenin arkasına saklan. Siz yukarı çıkın. Şimdi baylar, saf 
bir yüz ve temiz bir vicdan. 

FAJ.STAFF 
tkisi de bende var; ama biraz günleri geçti; saklansam daha iyi. 

(Prens'le Peto �ında hepsi çıkar.) 
PRENS 

Müdür girsin. 

(Emniyet Müdünı ve bir Polis Memuru girer.) 

Evet, Saym Müdür, nedir benden istediginiı? 

EMNIYET MÜDÜRÜ 

Ba�ışlaym Lordum; bir ba�ışma oldu 
Ve adamlar buraya girdi. 

PRENS 
Hangi adamlar? 
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EMNIYET MÜDÜRÜ 

Biri çok Onlo Lordum. Koca, şişman bir adam. 
MEMUR 

Ya� tulumu gibi. 
PRENS 

Emin olun adam burda de�il, 
ÇOnko ben ona bir iş vermiştim: 
Ama size ben söz veriyorum, 
Yarın akşam yemek vakti 
Onu siıe veya bir başkasına 
Suçu neyse hesap vermek Oıere gönderece�im; 
Şimdi arttk gidebilirsiniı. 

EMNIYET MÜDÜRÜ 

Peki Lordum: tki kişi bu soygunda 
Üç yüz mark kaybetti. 

PRENS 
Demek öyle. Eger bu adamları soyduysa 
Hesabını verecek; hadi güle gOle. 

EMNIYET MÜDÜRÜ 

ıyi geceler, Lordum. 
PRENS 

ı yi sabahlar olsa gerek, ha? 
EMNIYET MüDüRü 

Do�ru, Lordum, saat iki galiba. 

(Polisle birlikte çıkar.) 
PRENS 

Bu ya�lı soytarı, Paul kadar tanınmış. Hadi ça�ırın şunu. 

PETO 
Falstaffl Kütük gibi uyuyor, beygir gibi horluyor. 

PRENS 
Horlayışa bakın i Arayın ceplerini. 

(Peto ceplerini arar ve batı kagıt1ar bulur.) 

Ne buldun? 
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PETO 
Hiç, yalnızca kai!ıt lordum. 

PRENS 
Bakalım neymiş. Hadi oku. 

PETO 

(Okur.) 

Bir tavuk 
Sos 
Şarap, iki galon 
Yemek sonrası, 
sardalya ve şarap 
Ekmek 

PRENS 

2 şilin 2 peni 
4 peni 
5 şilin 8 peni 

2 şilin 6 peni 
yarım peni 

Korkunç! Bu kadar şaraba yarım penilik ekmek ha! Başka da var· 
sa sakla; daha uygun bir zamanda okuruz. Bırakın orda sabaha ka. 
dar uyusun. Sabah saraya gidecei!im. Hepimiz savaşa gitmeliyiz. 
Sana da şerefl i bir görev buluruz. Bu şişko serseme piyadelik yakı. 
şır; iki yüz adımda da işi biter. Pam faiziyle geri ödenecek. Sabah 
erken buluşalım. Hadi, iyi günler Peto. 

PETO 
Iyi günler, Lordum. 

(Çıkarlar .J 
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Bi r i n c i  S a h n e  

(Bangar. Başdi'Yakon'un Evi.) 

(Hotspur, Worcester, Lord Mortimer, Owen Glendower girer.) 

MORTIMER 
Bu vaadler sa�lam. Taraflar güvenilir. 
Hayırlı bir başlangıç bu. 

HOTSPUR 
Lord Mortimer ve kuzen Glendower, oturunuz. 
Ve Worcester amca. Hay Allah, 
Haritayı unuttum. 

GLENDOWER 
Hayır, burda: 
Otur, kuzen PercYi otur, kuzen Hotspur. 
!.ancaster ne zaman senin adını ansa, 
Yüzü saranyar ve derin bir iç çekişle, 
Cennette olmam diliyor. 

HOTSPUR 
Owen Glendower dendikçe de, 
Senin cehennemde olmanı. 

GLENDOWER 
Hiç şaşmami ben d�arken, 
Gökler alev alev yanan şekillerle doluymuş, 
Meşaleler gibii aynca, do�du�m sırada, 
Şu koca dünya korkudan temelinden sarsılmış. 

HOTSPUR 
Evet de, yılın o günü, 
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Sen d�masan da, 
Annenin kedisi yavrulamış olsa 
Yine sarsılacaktı. 

GLENOOWER 
Do�du�umda dünya sarsıldı diyorum. 

HOTSPUR 
Senden korktu da sarsıldı diyorsan, 
Dilnya benden farklı düşünmüş, diyorum ben de. 

GLENOOWER 
Gökler alev almış, yer titriyordu . . .  

HOTSPUR 
Gökleri yanıyor görilnce ürkmüş yer, 
Sen d�dun diye de�il. 
� hastalandtgında, sık sık, 
Tuhaf patlamalarla kendini gösterir. 
Berekedi toprak, sanki, 
Karnında sıkışıp kalmış gazın basıncıyla, 
Kasılır ve sancılanır. 
Gaz çıkış yolu arayınca da, 
Kocamış toprak nine 
Sarsılıp gümbürdemeye başlar: 
Kiliselerin çan kulelerini, 
Yosun tutmuş burçları alaşa�ı eder. 
Sen d�du�unda da, toprak ninemiz, 
Gürill gilrill ge�irip sarsılmış. 

GLENOOWER 
Kuzen, böyle üstOme üstüme gelip de 
Karşılık görmeyecek kişi �zdır. 
Bir kez daha söylüyorum, ben do�arken 
Gökyüzü alev alev şekillerle doluydu. 
Keçiler da�lardan kaçtı, 
Sürüler kendinden geçip ürkmüş odakları tepeledi. 
Bu işaretler benim özelligimi vurguluyor. 
Hayatımdaki tOm olaylar da gösteriyor ki, 
Sıradan biri de�ilim ben. 
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Ingiltere, lskoçya, Gal kıyılarım döven denizlerin 
Çizd�i sınırlar arasında kalan hangi canlı 
Benim ustam oldugunu, 
Bana bir şey ögrettigini söyleyebilir? 
Büyücülü�ün inceliklerinde benimle yarışacak, 
Gizemli deneylerde bana erişecek kişi 
Anasından dogmadı daha. 

HOTSPUR 
Bence Galeeyi sizden iyi konuşan da dogmadı. 
Ben yemege gidiyorum. 

MORTIMER 
Sus, kuzen Percy, çıldırtacaksın onu. 

GLENOOWER 
Yeraltından ruh çagırırım ben. 

HOTSPUR 
Ben de çagırtrımj kim olsa ça�ırır, 
Ama gelen olur mu, sen ona bak. 

GLENOOWER 
Şeytana emretmeyi ögretebilirim sana. 

HOTSPUR 
Ben de sana onu utandırmayı ögretebilirim. 
Dogruyu söyle, utandır şeytam. 
Onu çagıracak gücün varsa, çagırj 
Mahcup edip göndermeyi bana bırak. 
Hazır yaşıyorken dogruyu söyle ve şeytanı utandır. 

MORTIMER 
Hadi bırakın bu boş konuşmayı. 

GLENOOWER 
Henri Bolingbroke kuvvetlerime karşı 
Üç kez saldırdıj aÇ kez Wye kıyısından 
Ve dibi kumlu Severn'dan, 
Sert havanın da yardımıyla papuçsuz gönderdim onu. 

HOTSPUR 
O köta havada ve papuçsuz ha! 
Şeytan hakkı için, şifayı bulmuştur adam. 
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GLENDOWER 
Gelin, işte harita; üçlü birli�imize göre 
Hisselerimizi bölelim mi? 

MORTIMER 
Başdiyakan bizim için 
Üç eşit parçaya böldü bile onu: 
Trent ve Sevem'dan bu yana, 
Güney ve do�uya İngiltere benim: 
Onun batısı, Gal ve Sevem'dan öte 
Bölgedeki tüm verimli topraklar 
Owen Glendower'ın: sana ise, sevgili kuzen, 
T rent'in kuzeyinde kalan kısım düştü. 
Üçlü sözleşmelerimiz hazırlandı. 
Hepsini karşılıklı imzaladıktan sonra 
- Ki bu işi bu gece yapabiliriz -
Yarın, kuzen Percy, sen ve ben 
Ve sayın Lord Worcester yola çıkıp 
Plana göre, Shrewsbury'de 
Babanı ve İskoçları karşılayaca�lZ. 
Babam Glendower henüz hazır de�il, 
Zaten ona iki hafta ihtiyacımlZ yok. 

(Glendower' a) 

Bu arada siz de hazırlanın, 
Dost ve adamlarınlZı toplayın. 

GLENDOWER 
Çok geçmeden yanınızda olurum; 
HanımlarınlZı da getiririm. 
Veda etmeden kaçsanız iyi olur; 
Yoksa eşlerinizden ayrılırken 
Sel gibi gözyaşları akabilir. 

HOTSPUR 
Bence benim hissem, şurda Burton'ın kuzeyi, 
Sizinkiler kadar büyük de�il. 
Bakın şu nehrin kıvrımına: 
Topra�ımdan nasıl yarımay gibi 
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Koca bir parça kesip alıyor. 
Şuraya bir set yaptırdım mı, 
T rent'in gümüş suları. yeni yata�ından 
Dosd�ru ve dümdüz akar; 
Kıvrım yok olur, 
lçindeki zengin vadi de bana kalır. 

ÖLENOOWER 
Ama kıvrım arda ve arda kalacak. 

MORTIMER 
lyi ama, 
Bak nasıl biraz ilerde, 
Bu kez öte yakadan, 
Senden aldı�ı kadar bir parçayı, 
Benden kesip alıyor. 

WORCESTER 
Ama biraz barut burayı nkar 
Ve kuzeyden şu parçayı ayırır. 
Su da sonra dümdüz akar. 

HOTSPUR 
Do�ru, biraz barut işi görür. 

GLENOOWER 
Hayır, ben degişmesinden yana degilim. 

HOTSPUR 
Ne demek bu? 

GLENOOWER 
Yapamazsınız demek. 

HOTSPUR 
Kim durduracak beni? 

GLENOOWER 
Ben, tabii ki. 

l-J0TSPUR 
Anlamadım dedi�ini. Galce konuş. 

GLENOOWER 
En az senin kadar İngilizce konuşabilirim. 
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İngiliz sarayında yetiştim ben. 
Orda genç yaşta, arp için 
Bir sürü ıngilizce ezgi yazdım 
Ve dile katkıda bulundum; 
Senin hiçbir zaman yapmadı�ın bir şey. 

HOTSPUR 
Aman iyi ki yapmamışımı 
Sürekli birbirinin eşi maniler döktürmektense, 
Kedi yavrusu olup miyavlarım daha iyi. 
Tomada dönen pirinç şamdanın sesini 
Ya da ka�nı gıcırtısını ye�lerim. 
Özenti şiir kadar bana batan, 
Dişimi kamaştıran şey yoktur; 
Sijtçü beygirinin zorlama nal sürtmesine benzer. 

GLENOOWER 
Peki, degişsin Trent'in yatagı. 

HOTSPUR 
Önemi yok. Hak eden dostuma 
Bu topragın üç katı feda olsun. 
Ama bakın, iş pazarl�a kalırsa, 
Tek bir saç teli için çekişirim. 
Sözleşmeler hazır mı? Tamam mıyız? 

GLENOOWER 
Ay parlak; bu gece yola çıkabilirsiniz; 
Sözleşmeleri hemen yazdım, 
Eşlerinize de ayrıldı�ınızı iletirim. 
Kızım aklını kaçıracak galiba, _ 

Öyle tapınıyor ki Mortimer'ına! 

(Çıkar.) 
MORTIMER 

Ayıp, kuzen Percy, babamı çok üzüyorsunuz. 
HOTSPUR 

Elimde de�il; bazen beni kızdırıyor: 
Köstebekle karınca öyküleri, 
Büyücü Merlin masalları anlatıp duruyor. 
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Yok ejderlermiş, yüzgeçsiz balıklarmış, 
Kesik kanatlı Griffin, tllysüz kuzgun, 
Şaha kalkmış kedi karşısında 
Korkudan pusmuş aslanmış, filan. 
Saçma sapan şeyler anlatıp, 
Inancımı da sarsıyor. Bak şimdi, 
Geçen gece beni yakaladı, 
En az dokuz saat şeytan adı saydL; 
Hepsi uşaklarıymış. 
Ben, "Hımm, vay canına!" dedim durdum; 
Ama bir kelimesini bile dinlemedinı. ıçi geçmiş beygir, 
Zevzek bir kadın kadar can sLkıcL; 
OcagL içeri tllten evden beter. 
Yazlık evde pasta börek yiyip onu dinlemektense, 
Yelde,girmeninde sarmısak peynirle yaşarım daha iyi. 

MORTlMER 
Aslında çok degerli biri: 
Çok okumuş; gizemli sanatlarda uzmanlaşmış; 
Aslan kadar gÖZÜpeki 
Son derece iyi huylui 
Hindistan madenIeri kadar da cömert. 
Hem, sana bir şey söyleyeyim mi? 
Senin heyecanlı tavLrlarınL da anlayışla karşılıyor. 
Sen ona ters bir şey söylediginde, 
Kendini tutuyor ve tepkilerine gem wruyor. 
Inan ki, senin yaptıgın gibi, onu böyle kışkLrtıp 
Tehlike veya terslenmeyle karşLlaşmadan 
Kurtulabilmiş birini tanLmıyorum. 
Ama rica ederim bunu SLk yapma. 

WORCESTER 
Dogrusu, Lordum, çok dik kafalısınıı; 
Buraya geldiginizden beri 
Onu çileden çıkarmak için yapmad�ınLZ kalmadL: 
Bence bu kusurunuzu düzeltmeye bakın. 
Bildiginden şaşmamak bazen büyüklük, merdik, yürek gösterir 
Ve sizde de hepsi alabildigine vari 
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Ama bu tavır bazen de kaba öfke, 
Gıırgüsüzlük, aşınıık, kibir, 
Kurum ve küstahlık işaretidir. 
Bir soyluda bunların biri bile olsa, 
Tüm erdemlerini lekeler, 
Saygı filan bırakmaz adamlarında. 

HOTSPUR 
Eb, görgü deı:simizi de aldık! 
Umarım kibarlı�mlZ önümüzdeki günlerde de i§e yarar. 
İşte eşlerimiz, vedalaşaltm. 

(G lendower kadınlarla birükte girer .) 
MORTIMER 

Işte benim korkunç çilem de bu; 
Karım 1ngilizce bilmez, ben Galce. 

GLENDOWER 
KlZlm a�hyor, senden ayrılmak istemiyor; 
Asker olup savaşmak istiyor. 

MORTIMER 
Saym pederim, söyleyin ona, teyzem Percy'yle, 
Size katıhp hemen arkamdan gelecek. 

(Glendower, Lad:y Perey'yle Galce konuşur, Lady Percy de Galce ce� 
oop verir.) 

GLENDOWER 
Kendini bilmez şirret bir kadın bu, gözü dönmüş; 
Laftan'anlayacak gibi de�il . 

(Lady Perey Galce konuşur.) 

MORTlMER 
BaklŞlanm anıtyorum. 
O güzelim GaUi gözyaşlarının 
Ne demek istedi�i belli. Utanmasam, 
Aym dille cevap verirdim. 

(Lady Perey Galce konuşur.) 

MORTIMER 
Anıtyorum öpüşlerini, sen de benimkileri; 
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DuygularımlZ anlaşıyor. 
Ama dilini ögrenmeden 
Bana rahat yok artık. Ga1ce. senin agzından. 
Yazltk bahçede ut çaltp şarb söyleyen 
Güzeller güzeli bir ecenin 
Sesi kadar tath geliyor bana. 

GLENOOWER 
Bak. çözülÜrsen. çtldırabilir. 

(Lad:y Percy Galce konuşur.) 
MORTlMER 

Ah. cehaletin ta kendisiyim ben! 
GLENOOWER 

Diyor ki. şu rahat hasmn üstüne uzan. 
Güzel başını kucagıma koy. 
Sevdigin türküyü Söyleyeyim; 
Göz kapaklann Uyku Tannsı'nın buyruguna girsin; 
Uykuyla uyanış arası tatlı bir agırltk gelsin kanına. 
Tıpkı, atlan göklerde koşulan araba 
Gündogusundan altın yoıCuluguna başlamadan hemen önce 
Geceyle gündüz arasında oldugu gibi. 

MORTIMER 
Tüm kalbimle dinlerim onu; 
O arada anlaşma da hazır olmuş olur. 

GLENOOWER 
Güzel, çalgıcılannlZ da. 
Burdan bin fersah uzakta havada bekliyor; 
Şimdi burda olurlar. Oturun. 

HOTSPUR 
Hadi Kate. ne de güzel yatarsını 
Yat da. koyayım başımı kucagına. 

LADY PERCY 
Hadi ordan. şaşbn ördek! 

(Müzik çalar.) 
HOTSPUR 

Vay canına. şeytan Galce anltyormuş; 
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Neden böyle aksi oldu�u şimdi anlaşıldı: 
Meryem Ana hakkı için iyi müzisyenmiş de ondan. 

LADY PERCY 
O zaman sen hepten müzikle yo�ulmuş olmalısm 
Aksilikten başka bildi�in yok çünkü. 
Hadi hırsız, kes sesini de hanımdan Galce türküyü dinle. 

HOTSPUR 
Köpe�im lrlandaca ulusa daha iyi. 

LADY PERCY 
Kafan ktrılsın istiyor musun? 

HOTSPUR 
Yoo. 

LADY PERCY 
Uslu dur zaman. 

HOTSPUR 
Olmaz, çünkü o kadm işi. 

LADY PERCY 
Hey Tanrım şuna yardım et! 

HOTSPUR 
. . .  de şu Gaııi hanımm yata�ma giriversin. 

LADY PERCY 
Ne dedin? 

HOTSPUR 
Sus, dinle. 

(Burada kadın Galce ttırkü sli'yler.) 

HOTSPUR 
Hadi Kate, bir de sen söyle. 

LADY PERCY 
Hayır, olmaz vaııahi! 

HOTSPUR 
Hayır, olmaz vallahi! Şekerci karısı gibi yemin edip duruyorsun. 
"Hayır, vaııahi olmaz!" "Canım çıksın ki!" "Allah göstermesin!" 
"Şu dünyada gün görmeyeyim!" . . .  
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Öyle narin ve nazenin ki ai!zından çıkan sözler. 
Hiçbirinin ayagı yere basmıyor. 
Bak Kate, şöyle, hanımefendiler gibi, 
Agıı dolusu söyle söyleyeceginij 
''Vallahi'' gibi çıtkırlıdım laflarL da 
Kenar mahalle kibar1arLna bırak. 
Hadi, şöyle şu türkünü. 

LADY PERCY 
Söylemiyorum. 

HOTSPUR 
Eb, o zaman ne terzi olabilirsin(23) ne de balbal terbiyecisı. 
Anlaşmalar tamamsa iki saat içinde yola çıkabilirim. Hazır 
olunca beni çagırın. 

(Çıkar.) 

GLENOOWER 
Hadi Lord Mortimerj 
Lord Percy ne kadar ateştiyse, 
Siı o kadar yavaşsınıı. 
Sözleşmemiz tamamlanmış olmalıj 
Mühürümüıa basıp atlara adayabiliriz. 

MORTlMER 
Hiç durmayalım. 

(Çıkarlar.) 

İ k i n c i  S a h n e  
(Londra. Sara:>'.) 

(Kral, Gal Prensi ve (jtekiler girer.) 

KRAL 
Lordlar, izniniıle, 
Gal Prensi'yle özel bir şey konuşmak istiyorum. 
Ama fazla uzaklaşmayınj 
Birazclan sizi yine çagıracagıı. 
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(Lordla., çıkar .) 

Kimbilir, ne kusur işledim, 
Nasıl gücendirdim ki Tanrı'yı, 
Kendi kanım, etim kem�imle 
Cezayı layık gördü bana. 
Senin yaşayışına baktı�ımda, 
Görüyorum seni seçmiş Tann, 
Attı�ınl yanlış adımlara kar§ı 
Sırtıma inen kırbaç olsun diye. 
Yoksa, bu yakışıksız davranışlar, 
Bu zavallı, sefil, aşa�ı1ık i§ler, 
Bu ahmakça zevkler, bu adUikIer, 
Yapışık karde§ler gibi birlikte gezdi�in edepsiz dostlar, 
Soylu kanınla nasıl ba�daşır; 
Prens yUre�inle nası1.eşleşir? 

PRENS 
Saygıde�er Majesteleri, 
tşledi�im söylenen suçların ç�undan 
Temize çıkarabilirim kendimi; 
Keşke her suçtan 
Aynı açık ve inandırıcı gerekçelerle sıyrılabilseydim. 
Ama izin verin, 
Büyük insanların çevresinden hiç eksik olmayan 
Arsız dalkavuklarla aşagılık bo§bogazların 
Anlattıkları masalları çürüteyim; 
Karşıh�ında ise, uçarı gençligimden gelen 
Gerçek kusurlarım bagışlasın. 

KRAL 
Seni Tanrı ba�ışlasın! Ama Harry, 
Zevklerine §aşmamak elde degil. 
Atalarının uçuş yoluna tümGyle aykırı yönde kanat çırpıyorsun. 
Başıboşlugun yüzünden Meclis üyeligini kaybettin 
Ve yerini kardeşin aldı. 
Saray halkının ve.soyumdan gelen prensierin 
Gönlünde yabancı kaldın. 
Gelece�inıe ilgili umutlar, 
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Beklentiler yıkıldı. Şimdi herkes kfthin olmuş 
Düşüşünü bekliyor artık. 
Eger ben senin kadar bıraksaydım kendimi, 
Alemin diline düşseydim, 
Vaktimi ayak takımıyla geçirseydim, 
Halk beni tahta çıkarır mıydı sanıyorsun? 
Krala sadık kalır, beni de, 
Adsız, sıradan bir insan olarak, 
Sürgünde bırakırdı. 
Oysa seyrek görUndü�üm için, 
Ne zaman dışarı çıksam gözler bana dönerdi; 
Kuyruklu yıldız görmüş gibi, 
Herkes çocuklarına beni gösterirdi: 
"İşte bu o," derlerdi; bir kısmı da, 
"Hani, hangisi Bolingbroke?" diye sorardı. 
Böylece, Tanrı katındanmış gibi bir tavır takındım 
Ve öyle alçakgönuııU bir kimli�e bUrUndüm ki 
İnsanların gönüllerinden sadakat, 
Dudaklarından, taçlı kralın önünde bile, 
Beni selamlayan çı�hk ve haykırışlar kopardım. 
Kendimi hep böyle canlı ve diri tuttum. 
Varl�ım, bir piskopas kaftanı gibi, 
Her görüldü�ünde hayranlık uyandırdı. 
Ortaya çıkışlarım seyrek fakat görkemli olurdu. 
Yolu uzun süre gözlendi�inden, 
Gelişi heyecanla kudanan bayramlar gibi. 
Tüysıklet Richard, yavan soytarılarla, 
Kav gibi, yanmasıyla sönmesi bir, 
Parlak zekftlarla geçirdi vaktini. 
Gülüp oynaşmaktan başka şey bilmeyen 
Sersemlere kapılıp 
Soylu adını aya�a düşürdü. 
Şanına yakışmayan davranışlarla 
Zıpçıktıların maskarası oldu. 
Sokaklarda dolaşıp halkın arasına karıştı. 
Her gün bal yiyen irısan 
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Nasıl tatlıdan bıkarsai 
Aztn en azı ona ç�un en ç� gelirse, 
Halk da ondan bıktı. 
Gerçekten görünmesi gerekince dei 
Haziran'da guguk kuşuna döndü: 
Ötüşüne aldıran olmadı. 
Hayran bakışlardan ışıklarını sıkça esirgeyen 
Güneş misali hükümdarlarda oldu�unun aksinei 
Göre göre bıkmış ve kanıksamış gözler, 
Onda görülecek şey bulmadı. 
Hatta, rehavet içinde a�ırlaşan gözkapaklarıyla, 
Yüzüne karşı uyukladılar. 
Karşılarındaki düşmanmış gibi, 
Bulutlu suratlar taktndılari 
Sanki onun var1ı�ıyla doymuş, 
Dolmuş ve tıkanmış gibi davrandılar. 
ışte Harry, sen de şimdi tıpkı öylesin: 
Serserilerle dolaşa dolaşa 
Prens kimli�ini kaybettin. 
Gözler seni görmekten bıktıi 
Seni daha sık görmek isteyen benimkiler hariç. 
Onlar da şimdi, elimde olmadan, 
Aptalca duygularla nerdeyse kör olacak. 

PRENS 
Bundan sonra, haşmetli lordum, 
Daha çok kendim olaca�ım. 

KRAL 
Sen şimdi herkes için neysen, ben Fransa'dan, 
Sürgünden döndü�ümde, Richard da oydu 
Ve ben o gün neydiysem, şimdi Percy o. 
Krallık. mührüm ve ruhum adına yemin ederim, 
O, bu tahta, 
Senin gibi gölge veliahttan daha layık. 
Hiçbir haklı gerekçesi yokken 
Ordularını savaş alanlarına sürüyori 
Başını aslanın altıına uzatıyor. 
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Yaşı seninkinden fazla olmad�ı halde, 
Koca lordları ve muhterem piskoposları peşine takıp 
Kanlı savaşlara ve şiddetli çatışmalara sürüklüyor. 
Baksana, ünlü Douglas karşısında 
Ne ölümsüz bir onur kazandı! 
O ki, kahramanhklarıyla, 
Gözüpekligiyle ve savaş alanında kazand�ı şanla, 
Tüm Hıristiyan aleminde 
Kendisiyle boy ölçüşecek asker olmad�ını 
Herkese göstermiştir. 
Hotspur denen bu kundaktaki Mars, 
Bu bebek savaşçı, girdigi çatışmalarda 
Büyük Douglas'ı bozguna ugrattı; 
Onu tutsak aldı, sonra sahverdi, dost edindi 
Ve, tahtımızın güç ve güvenligini sarsan 
Isyankar sesler korosuna ekledi. 
Buna ne diyorsun? Perey, Northum�rland, 
York Başpiskoposu, Douglas, Mortimer, 
Bize karşı birleşip silahlanmışlar. 
Ama bu haberleri sana niye veriyorum ki? 
Benim düşmanlarımdan niye söz ediyorum sana, 
Sen benim en yakın, can düşmanımken? 
Belki sen de, 
Korkudan, fesatlıktan veya hırstan, 
Percy'nin hizmetine girer, 
Köpeği gibi peşinden hiç ayrılmaz, 
Kaşını çattıgında yaltaklanır 
Ve bana karşı dövüşerek 
Ne denli yozlaştığını gösterirsin. 

PRENS 
Öyle düşünmeyin; göreceksiniz, öyle olmayacak: 
Siz majestelerinin iyi düşüncelerini 
Bu denli benden uzaklaştınnları Tanrı bagışlasın. 
Percy'nin başını getirerek her şeyi düzelteceğim. 
Ve muhteşem bir günün sonunda, 
Size gelip, "�lunuzum," deme cüretini bulacağım. 
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Giysilerim kana bulanmış, 
Yüzümde kandan bir maske olacak; yıkandıgında, 
Urancım da akıp gidecek; 
İşte o gün ne zaman gelirse gelsin, 
Bu onurlu ve şanlı çocukla, 
Ovgülere stgmayan bu mert Hotspur'le 
Sizin adsız Harry'niz karşı karşıya gelecek. 
Keşke tepesine onur ytgılsa, 
Ve benim başıma daha da ayıp yagsa! 
Çünkü gün gelecek bu kuıeyli gencin onudanyla 
Benim kusudarım yer degiştirecek. 
Percy benim aracım, sayın lordum. 
Benim adıma nam topluyor; 
Ama günü gelince, 
Ondan öyle bir hesap soracagım ki, 
Topladı{tı tüm şan-şerefi, en küçü{tO dahil, 
Bana devredecek. 
Yoksa, yüre{tini söker alırım yerine. 
Tanrı adına buna söz veriyorum. 
E{ter Tanrı'nın izniyle amacıma ulaşırsam, 
Dilerim başarım, başıbozuk davranışlarımın açtıgı 
Aımış yaralara merhem olur. 
Olmazsa, yaşam bitince borçlar da biter; 
Ama ben şu ettigim yemini bozmakransa 
Yüz bin kere ölürüm daha iyi. 

KRAL 
yüz bin asinin ölüm fermam bu 
- Sana tam yetki ve güvenle görev verilecek. 

(Blunt girer.) 

Ne o Blum, telaşlı görünüyorsun? 
BWNT 

Konu öyle gerektiriyor. 
lskoçya'dan Lord Mortimer'ın gönderdigi habere göre, 
Douglas'la İngiliz asiler 
Ayın on birinde Shrewsbury'de buluşmuş: 
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Eger hepsi birbirine venligi sözü tutacak olursa, 
Şimdiye kadar devlete karşı ayaklanan orduların 
En büyügü ve ürkutücüsü bu. 

KRAL 
WestInoreland Kontu, 
Oglum Lancaster Lordu John'la birlikte 
Bugün yola çıktı bile; 
Bu haber beş günlük çünkü. 
Çarşamba'ya, Harry, sen hareket edersin; 
Perşembe'ye de biz yola çıkarıı. 
Buluşma yerimiz Bridgnorth. 
Harry, sen Gloucestershire yoluyla gidersin. 
Sonuçta, yaklaşık on iki gün sonra, 
Tüm birliklerimiz Bridgnorth'ta toplanır. 
ışimiz çok, hadi gidelim; 
Geçen her an kayıp sayılır. 

(ÇıkarlaT.) 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  
(Eastcheap. Yabandomuzu Kel1esi Meyhanesi.) 

(Faısraf! ve Bardolph girer.) 

FAlSfAFF 
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Bardolph, şu son işten bu yana kötü inceldim degil mi? Hafifle� 
dim, sıskalaştım. Kocakarı geceligi gibi derim her yanımdan sark� 
tı yahu! Pörsük elma gibi buruştum. Vazgeçiyorum artık, hem de 
şimdi, her şeyimi kaybetmeden! Yaklnda içim geçecek. pişman 
olmaya bile gilcüm kalmayacak. Kilise havasını bile unutmadıy� 
sam, kaysı kurusundan, sütçü beygirinden beter olayım. Ah, kili� 
se havası! Yoldaşlarım, evet aşa�ılık yoldaşlarım yaktı beni! 

BARDOLPH 
Sir John, bak bu vıdı vıdıyta çok yapmazsın. 

FAlSfAFF 
Bak, gördün mü! Hey, bana şöyle cilveli bir şarkı söyle; eglendir 
beni. Geçmişte ne namuslu efendi insandım ben! Yani yeterince 
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namusluydum. Çok az küfrederdim. Yedi kereden fazla barbut OY� 
namazdım - yani, haftada. Geneleve birden fazla gitmezdim - her 
çeyrek saatte. Aldı�ım borcu öderdim - arada bir. Iyi yaşardım ve 
ölçülü. Şimdiyse, ne düzen kaldı ne ölçü hayatımda. 

BAROOLPH 
Yahu, öyle şişkosun ki, Sir John, ölçüye gelmen mümkün de�i1; 
yani makul ölçüye. 

FALSTAFF 
Sen suratını düzelt, ben hayatımı. Kıçında fenede, sözüm ona 
sancak gemimiz olacaksın; ama fener senin burnunda. Cakan Fe
nerli Şövalyesin sen. 

BAROOLPH 
Ama Sir John, yOzürnün sana ne zararı var? 

FALSTAFF 
Ne olacak, hiçj bir kurukafa veya "memento mori" (24) insanların 
ne kadar hoşuna giderse, suratın da o kadar hoşuma gidiyor. Yü� 
zünO gördü�m anda aklıma cehennem ateşi geliyor ve varlık 
içinde yaşayan Dives(25) gibileri; giyinmiş kuşanmış yanıyar alev 
alev. E�er sende namusun kırıntısı olsaydı yüzüne karşı yeminle 
söylerdim: "Şu ateş hakkı için işte Tanrı'nın bir mele�i!" diye. 
Ama sen eni konıı kokuşmuşsun. Yüzündeki ışık hariç, zifiri ka� 
ranlıkların çocu�usun sen. Geçen gece Gad's Hill'de atımın pe
şinden koşarken seni şeytan ateşi ya da havai fişek sanmadıysam 
yüzüme tükar. 00, sen ölümsüz bir meşale, sönmeyen bir şenlik 
ateşisin. Geceleri beraber meyhane meyhane dolaşırken, sayende 
meşale ve ışık parasından bin mark tasarruf ettim - tabii benim 
kesemden içtiitin şarabın parasıyla dünyanın en pahah mumlarını 
alabilirdim, o da başka. Otuz iki yıldır senin ejderhanın alevini 
ben besledim.(26) Tanrı ödülümü verir umarım. 

BAROOLPH 
Keşke, suratım midende olsaydı. 

FAlSTAFF 
Aman ha, hemen midem kaynardı. 
(Meylumeci icodın girer.) 
Hey, Bayan Gıtgıdak, sordun mu beni kim çarpmış? 
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MEYHANECl KADıN 
Ah Sir John, ne demek istiyorsun yani, evimde hırsız mı besliyo� 
rum? Ben de kocam da araştırdık, sormadı�ımız adam, çocuk, hiz� 
metlear kalmadı. Bu evde saç kı1ı bile kaybolmamıştır. 

FAlSfAFF 

Seni yalancı: Bardolph traş olurken kıllarını kaybetmedi mi? Ben 
soyuıdu�mu bilmez miyim be kadın; hadi ordan sen de! 

MEYHANEC( KAPIN 
Ne, ben mi? Sen kim oluyorsun da bana yalancı diyorsun? 

FAlSfAFF 

Hadi, seni iyi tanırım. 

MEYHANECt KADıN 
Yo, Sir John, sen beni deitil, ben seni tanırım Sir John. Bana bor� 
cunu vermemek için hır çıkarıyorsun Sir John. Sırtına on iki 
gömlek aldım ben. 

FALSTAFF 
Çuval bezi, adi bez. Un elesinler diye (ırıncı kartlarına verdim 
onları. 

MEYHANECt KADıN 
Namusum hakkı için yardası sekiz şiline en Ala ketendi hepsi. 
Hem burdan da borcun var Sir John. Yedi�in, içtigin ve aldıgın 
borç karşıl ı�ı: Yirmi dört pound. 

FAlSfAFF 
Onun da payı var; O ödesin. 

MEYHANECt KADıN 
O mu? Yoksul zavallının biri o. 

FALSTAFF 

Yoksul mu? Suratına baksana şunun; varsıl de�il de ne bu surat? 
Burnundan da yanaldatmdan da para damlıyor! Kuruş vermem. 
Beni çaylak mı sandınız? Malım çarpılmadan rahat rahat meyha� 
nemde oturamayacak mıyım? Dedemin kırk mark degerindeki 
mühürlü y(jzü�ü kayıp. 

MEYHANECt KADıN 
Hey Tanrım, Prens'ten kaç kere duydum, o yüzük bakırmış. 
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FAI.STAFF 
Ne? Prens sinsi zevze�in biridir. Şimdi burda olsa ve bunu söylese 
keşke: Böyle köpek gibi sapa çekerdim ona. 

(Asker 1ÜTÜ'YtIltl:yle, Prens'le Peto girer. FaIstaff elindeki sopayı kıwal 
gibi çalaTak onlan W3ı1ar.J 

FAI.STAFF 
Ne haber evlat! ROzgar o yönden esiyor galiba. Herkes yürüyor 
mu? 

BARDOLPH 

Evet, ikişer ikişer, Newgate(27) usulo. 
MEYHANECl KADıN 

Lordum, bakar mısınız? 
PRENS 

Ne var, Bayan Quickly? Kocan nasıl? Onu severim; namuslu 
adamdır. 

MEYHANOCl KADıN 
Afedersiniz . . .  

FALSTAFF 
Onu bırak da beni dinle. 

PRENS 
Ne diyorsun Jack? 

FALSTAFF 
Geçen gece burda perdenin arkasında uyuyakaldım ve soyuldum; 
burası geneleve döndü. çarpıyorlar adamı. 

PRENS 
Ne kaybettin Jack? 

FALSTAFF 

ınan Hal, her biri kırk pound de�erinde Oç-dört senet ve dede
min mühürlü yOzü�ü gitti. 

PRENS 
Boşver onu, sekiz peni etmez. 

MEYHANECl KADıN 
Ben de öyle dedim Lordum; sizin de öyle dedi�inizi söyleyince. 
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her zamanki bozuk agııyla hakkınızda atıp tutmaya başladı; sizi 
dövece�ini söyledi. 

PRENS 
Ne! Olamaz! 

MEYHANECl KADıN 
Do�ru, dinim, imanım ve namusum hakkı için. 

FALSTAFF 
Erik hoşafında ne kadar din iman varsa, sende de o kadar var. 
Köşeye kıstıtılmış tilki senden daha d�ru konuşur. Namusa ge
lince, senin yanında, kasaba yosması rahibin karısı kadar temiz 
kalır. Hadi yürü, seni şey ' "  

MEYHANECl KADıN 
Ney? Söyle hadi, ney? 

FALSTAFF 
Şükür ki bizim olan şey. 

MEYHANECl KADıN 
A�ını topla, şokor ki sizin filan de�ilim ben. Namuslu bir ada
mın karısıyım. Şövalyeli�in bir yana, böyle konuştu�un için alça
�ın birisin. 

FALSTAF.F 
Namusun bir yana, sen de böyle dedi�in için hayvanın birisin. 

MEYHANECl KADıN 
Hangi hayvanmış, alçak? 

FALSTAFF 
Tabii su samuru. 

PRENS 
Samur mu, Sir John? Nedenmiş o? 

FALSTAFF 
Ne et, ne balık; onunla ne yapılır bilemezsin. 

MEYHANECl KADıN 
Do�ru de�il bu: Herkes bilir benimle ne yapılaca�ını, alçak herif. 

PRENS 
Haklısın bayan, iftira ediyor sana. 
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MEYHANECl KADıN 
Size de Lordum. Geçende bana bin pound borcu var dedi. 

PRENS 
Sana bin pound borçluyum, öyle mi? 

FALSTAFF 
Ne bini Hal? Bir milyon, bir milyonluk sevgi borçlusun bana. 

MEYHANECl KADıN 
Y 00, Lordum; herife basaca�ım sopayı dedi. 

FALSTAFF 
Dedim mi, Bardolph? 

BARDOLPH 
Do�usu, Sir John, dedin. 

FALSTAFF 

Ama, yüzü�n bakır derse, döverim dedim. 

PRENS 
Peki, yüz�ün bakır diyorum; hadi sözünü tut. 

FALSTAFF 

Bak Hal, sıradan biri olsan tutardım; ama prens oldu�una göre; 
aslan yavrusunun kükremesinden korkar gibi korkarım senden. 

PRENS 
N iye aslandan de�il? 

FALSTAFF 
Aslandan korkar gibi kraldan korkulur: Babandan korktu�m ka
dar korkar mıyım sanıyorsun senden? Yo - korkanın kemeri kop
sun. 

PRENS 
O zaman da bagırsakların önüne dökülür. Aslında şu bagrında ne 
din, iman ne de onur var. İçin hep bagırsak, işkembe dolu. Şu na
muslu kadına niye iftira atarsını Seni kahpe, küstah, tombalak 
dalavereel. E�er cebinde meyhane fişi, genelev adresi ve solu�
nu artırıp seni diri tutsun diye üç kuruşluk şeker (28) dışında bir 
şey varsa dünyanın en adi insanıyım. Ama hala vazgeçmiyor, or
da durup yalan atmaktan sıkılmıyorsun. Utanma yok mu sende? 
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FALSTAFF 

Bak Hali günah münah tanımad�ı halde, Adem bile gözden düş
tü. Bunca sefillik arasında zavallı Jack ne yapsın? GördügOn gibi, 
insanda yag bol olunca zayıflık da bol oluyor. Beni soydugunu iti
raf ediyorsun demek. 

PRENS 

Anlatılanlardan öyle sonuç çıkıyor. 
FALSTAFF 

Bayan, bagışlandın. Git kahvaltımı hazırla, kocanı sev, adamları
na iyi bak, konuklarını iyi a4ırla. Gördügün gibi, ben laftan anla
nm; bak nasıl yatıştım. Hadi hadi, yürü. 

(Me:yhaneci Kadın çıkar.) 

Gelelim saray işlerine Hal; soygun ne oldu? 
PRENS 

Seni koca domuz, yine iyilik mele�ine dua et. Para geri ödendi. 
FALSTAFF 

Geti ödeme işini sevmedim: çifte zahmet. 

PRENS 

Babamla barıştıki artık istedi�imi yaparım. 

FALSTAFF 

tık iş hazineyi sayalım, hadi hemen. 

BARDOLPH 
Hadi Lordum. 

PRENS 
Sen piyadeye katılıyorsun Jack. 

FALSTAFF 

Keşke süvari olsaydı. lyi bir hırsız nerden bulabilirim acaba? Ah, 
§Öyle yirmi iki yaşlarında filan, sıkı bir hırsız olsaydı! Çaresiz bir 
yokluk içindeyim. Allah'tan şu ayaklanma işi çıktı. Yalnızca na
muslular bozulur bu işe. Bence, çok yaşasınlar, bin yaşasınlar. 

PRENS 
Bardolph! 

BAROOLPH 
lordum? 
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PRENS 
Al şu mektubu Lancaster Lordu John'a götilr, 
Kardeşimjohn'a; şunu WestInoreland Lordu'na. 

(HarOOlph çıkar.) 

Hadi Peto, atları al atları; 

(Peto çıkar.) 
Yemekten önce seninle otuz mil yolumuz var. 
Jack, yarın ö�leden sonra ikide 
Temple Hall'da buluşahm. 
Birli�in sana arda söylenecek; 
Donanımı için para ve talimat alacaksın. 
Ülke alevler içinde. Gün Percy'nin; 
Ya onlar altta kalacak, ya biz. 

(Çıkar.) 
FALSTAFF 

Ne sözler! Ne dünya! Bayan, kahvalttm gelsin! 
Ah, keşke kar'arg�bm bu meyhane olsaydı. 

(Çıkar.) 



DÖRDÜNCÜ PERDE 

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

(Shrewsbury. Asi Ordugdlu.) 

(Hotspur, Worcester ve Dougfas girer.) 
HOTSPUR 

Çok d�ru, soylu tskoç. E�er bu devirde 
Dogru söz yaltakçılık sayılmasat 
Dünyada benim övgiimü Douglas'tan çok hak edecek 
Hiçbir asker yoktur derdim. 
Hay Allah, dilim övgüye yatkın de�ili 
lltifatı sevmiyorum işte. 
Ama kalbimde, yeri senden daha saygın kimse yoktur. 
Kanıtlarını da tek tek sayarım istersen. 

DOUGLAS 
Bizim onur kralımız sensin: 
Senden başka şu dünyada karşısına çıkmayacaltım 
Tek adam yok. 

HOTSPUR 
Öyle mi, çok iyi. 
(Elinde mektUPlarla bir Haberci girer.) 

Kimden o mektuplar? - Destegin için sa�oı. 

HABERel 

Babanızdan geliyor Lordum. 

HOTSPUR 
Babamdan mı? Kendisi nerde peki? 
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HABERCt 
Gelemiyor Lordum, çok hasta. 

HOTSPUR 
Allah kahretsin! Hastalanacak zamanı buldu. 
Adamlarının başında kim var? 
Kimin komutasında geliyorlar? 

HABERC! 
Planları mektupta, Lordum, bende de�il. 

WORCESTER 
Söylesene yataea mı düştü? 

HABERC! 
Evet Lordum, ben gelmeden dört gün önce. 
Ben ayrı1acagıın sırada da 
Doktorlar çok endişeliydi. 

WORCESTER 
Keşke hastalanmadan önce 
İşler yoluna girebilmiş olsaydı: 
Sa�h�ı hiç bugünkü kadar önemli olmamıştı bizim için. 

HOTSPUR 
Hasta ha! Halsiz ha! Bu hastalık 
Eylemin can damarını etkiler; 
Buraya, bu ordugaha bile bulaşır. 
Burada yazd�ına göre hastahgı . . .  

(Bu kısmı içinden okuT.) 

Adamları da onun yerine başkasının komutasında 
Bize katılamazlarmış. Ayrıca, 
Bu kadar tehlikeli ve önemli bir işi 
Kendinden başkasına emanet edemezmiş. 
Ama bizi yüreklendiriyor; 
Toplayabildiginiz birliklerle siz yürüyün ve 
Talihinizi deneyin, diyor, 
Çünkü, ona göre, artık geriye dönmek olmazmış; 
Kral tüm planlarımlZı biliyormuş. 
Ne diyorsunuz bu işe şimdi? 
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WORCESTER 
Bu hastalık bizi sakatlar. 

HOTSPUR 
Onulmaz yara açar, kolumuzu koparır 
- YO hayır, koparmaz! Önemini büyütayoruz. 
Bir seferde varımlZı yC$ımuzu ortaya koymak 
Akıllıca olur muydu? Olan varlı�ımlZı, 
Kuşkulu bir saatin belirsiz sonucuna ba�lamak? 
Olmazdı; çünkü böylelikle 
Tüm ümit ve beklentilerimizi, her şeyimizi, 
Son sınırına dek tehlikeye atmış olurduk. 

OOUGLAS 
Hem de nasıl? Oysa şimdi bir ümidimiz, 
Güvendi�imiz bir kapı var. 
Evet, içimizi rahatlatacak bir ümit kapısı. 

HOTSPUR 
Eger işe şeytan karışır, talihimiz dönerse 
Ve baştan bozulursa planlarımız; 
Kaçıp s�ınacak bir çatı bizim için. 

WORCESTER 
Yine deı keşke baban burda olsaydı: 
Kalkıştı�ımız iş bölünmeyi kaldırmaz. 
Onun niye gelmedigini bilmeyen bazıları, 
İhtiyat, sadakatı gibi nedenlerle 
Ya da sırfyapt�ımız işi be�enmed�inden 
Bize katılmadı sanacaklar. 
Düşünebiliyor musunuz, böyle bir şey 
Kararsız taraftarları nasıl etkiler 
Ve davamıza nasıl gölge düşürür: 
Biliyorsunuz, bu işi başlatan bizler 
Dışa karşı açık vermemeli, 
Botan delik ve gedikleri 
Meraklı gözlere karşı tıkamalıyız. 
Babanın yoklugu şimdi bir perde aralıyor 
Ve işin acemisi olanlara hiç hayal etmedikleri 
Korkular gösteriyor. 
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HOTSPUR 
Fazla dertleniyorsun. 
Bence y()klu�u işe yarayabiBr: 
Davamııt daha parlak. daha önemli, 
Daha cüretkAr ktlar. 
Eger onun yardtmı olmaksııın bir ilerleme sa�lar. 
Krallıkm bir gedik açabilirsek. 
Onun yardımıyla da devirebiliriz. 
Herşey yolunda haıa; bütün eklemlerimiz yerinde. 

OOUGLAS 
Hem de nasıl ! 
lskoçya'da "korku" diye bir kavram yoktur. 

(Sir Richard VemongiTer.) 
HOTSPUR 

Kuzen Vemon! Hay Allah, hoş geldin! 

VERNON 
Umarım getirdi�im haber de hoş gelir lordum: 
Westmoreland Kontu. yedi bin kişiyle 
Bu tarafa yürüyor. Prens John da yanında. 

HOTSPUR 
Zaran yok; başka? 

VERNON 
Ayrıca. Kral da bizzat yola çtkmış, 
Büyük ve güçlü bir orduyla 
Hııla bu yöne geliyormuş. 

HOTSPUR 
O da hoşgeldi. Oglundan ne haber? 
O yerinde duramayan, delişmen Gal Prensi'yle 
Dünyaya metelik vermeyen yoldaşları nerede? 

VERNON 
Hepsi donanmış. silahlanmış; 
Rüzgarı arkasına almış devekuşları gibi cakalı; 
Yeni yıkanmış kanallar gibi 
Tüylerini tarayarak geliyorlar; 
Sırmatı cekeder içinde heykel gibi parıldıyorlar. 
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Hepsi Mayıs coşkusuyla, 
yaz güneşinin ihtişamıyla dolu; 
Gitlak gibi sekiyor, bo� gibi eşiniyorlar. 
Genç Harry'yi gördüm: tolgası başında, 
Bacaklan zırhlı, baştan başa silahlı, 
Kanatlı Merkür (29) gibi yerden yükseldi; 
�ere öyle tüy rahatlıgıyla sıçradı ki; 
Sanki azgın Pegasus'a (30) ustalıkla binmek 
Ve binieilik neymiş aleme göstermek için 
Bulurlardan inmiş bir melekti. 

HOTSPUR 
Yeter, yeter! Bu övgüler Mart güneşinden beter, 
Agrılar saldı her yanıma. Gelsinler bakalım! 
Madem kurbanlık gibi süslenmiş geliyorlar, 
Biz de onları, zırhlı Mars sunak taşına oturmuş, 
Kulaklarına ulaşan kan gölünün üstünden ookarken, 
Dumanh savaşın alev göz}ü tannçasına (31), 
Sıcak sıcak ve kanlı kanlı kurban ederiz. 
Böyle dolgun bir ödül bu denli yakınken 
Yerimde duramıyorum. Neden hal1 bizim de�il! 
Hadi, şu atımın tadına bir bakayım; 
Alsın beni, yıldınm gibi Gal Prensi'ne götürsün. 
Harry, Harry'yle; deli a,t, atla kapışsınj 
Biri can verip düşene dek, dönmek olmasın! 
Ah, şu Glendower nerde? 

VERNON 
Haberlerim bitmedi: 
Atımla Worcester'dan geçerken duyduguma göre, 
Kuvvetlerini daha on beş gün toplayamayacakmış. 

noUGLAS 
Işte duydugum en kötll haber bu. 

WORCESTER 
�rusu insanın iliklerini donduruyor. 

HOTSPUR 
Kralın toplam kaç adamı vardır? 
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VERNON 

otuz bin kadar. 
HOTSPUR 

Isterse kırk olsun. 
Babamla Glendower olmasa da 
Elimizdeki kuvvetler bu işe yeter. 
Hadi hemen toplaym askerleri 
- Kıyamet günü yakın: Ölmek var, dönmek yok, 

DOUGLAS 
Ölüm de neymiş! Kaç ay oldu, 
Ölüm beni ürkütmOyor artık. 

(Çıkarlar.) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Couentry 'Yokmmdo. bir 'Yol.) 
(Falsto.f! ve Bardolph girer.) 

FAl.STAFF 
Bardolph, sen Coventry'ye önden git. Bana bir şişe şarap daldur. 
Biz askerlerle yürüyüşe devam edip akşam Sutton Coldfield'de 
alacagtz. 

BAROOLPH 
Para verecek misin, YüzbaşlID? 

FALSTAFF 
Hesaba yaz, hesaba yaz. 

BAROOLPH 

Bu şişe bir melek yapıyor.(n) 
FAl.STAFF 

Eh, yapıyorsa zahmetine karşılık melek senin olsun; yirmi melek 
yaparsa yirmisini de alabilirsin. Para basılacaksa, sorumlulugu ben 
almm. Te�men Peto'ya söyle beni şehir d�lflda bulsun. 

BAROOLPH 
Olur yüzbaştm. Iyi günler. 
(Çıkar.) 
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FALSTAFF 

Şu askerlerin halinden utanmıyorsam hıyar turşusuyum. Kralın 
emirlerini de iyice yOzilme gözilme bulaştınltm. Askere ald�ım 
yüz ell i adam karşıhgı üç yüz pound kadar girdi cebime. Hep mal 
mülk sahibi, varltklıların çocuklarını yazdım askere. Bekarlıgı so· 
na ermiş, evlenme ilanları iki defa askıya çıkmışları buldum; şey
tanın sesini davul sesine yegleyen, tüfek sesi duydu mu saçma ye
miş çulluk ya da yaban ördegi gibi ödu patlayan tipleri yürekleri 
hem göbeklerinde hem de toplu igne başı iriliginde, tuzu kuru 
ahklar yani. Bunlar da parayı bastırıp terhis oldular. Şimdi butOn 
birligim bayraktarlarla onbaşılardan, gediklilerden, tegmenlerden 
- duvar örtOlerindeki Lazarus (33) gibi aşagılık sefillerden oluşu
yor: Hani, yarasını obur herifin köpekleri yalar ya! Askerli�in 
A'sından haberi olmayan herifler hepsi: Hırsızlık ederken yakala
nıp kovulmuş uşaklar, küçuk kardeşlerin küçük o�ııarı(3'O, ka
çak meyhaneci çırakları, meteliksiz kalmış seyisleri huzurlu bir 
dünyanın ve uzun süreli barışın asalak kurtları. Yırtık paçavraya 
dönmUş bayraktan on kere daha partal kılıkıt adamlar. Kendile
rinden rüşvet alıp salıverdigim heriflerin yerine aldtklartmı görse
nizi domuz bakmaktan, domuz yemiyle agaç kabugu yemekten ye
ni dönmüş yüz elli mirasyedi(35) sanırsınız. Yolda kaçıgm biri çık. 
tı karşıma ve ne kadar daragacı varsa boşaltıp cesetleri askere al
mışsın dedi. Bunca korkulugu bir arada gören olmamıştır. Bunlar. 
la Coventry'den geçilmeı, burası kesin. Üstelik herifler bacakları
nı aça aça yürayor, sanki ayaklarında köstek var. Aslında Ç<$lnu 
da hapishanelerden topladım. BütOn birligi arasan bir buçuk 
gömlek bulamazsıni buçuk dedigin de, uç uca eklenmiş ve yensiz 
ulak mintanı gibi OffiZa atılmış bir çift mendiL. Gömlege gelince, 
o da aslında, Saint Albans'daki hancıdan ya da Daventry'deki 
kırmızı burunlu meyhaneciden yürOtme. Her neyse, çitlerin üs
tOndeki çamaşırlar(36) bunlara yeter de artar bile. 

(Prens'le Westmorekmd Lordu girer.) 

PRENS 

Ne haber tulum Jack? Ne haber yorgan? 
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FALSTAFF 
Yay, Haı ı Ne haber zırzop �lan7 Warwickshire'da işin ne yahu? 
Ah, Lord Westmoreland, kusura bakmayıni siz Sayın Lordumu 
Shrewsbury'ye vardı sanıyordum. 

WESTMORELAND 
Aslında Sir John, çoktan orda olmalıydık; siz de öyle; ama birlik
ledmiz oraya vardı. Eminim Kral bizi bekliyordur. Bütün gece yol 
almalıyız. 

FALSTAFF 
Merak etmeyin, kaymak başı bekleyen kedi gibi uyanık olurum. 

PRENS 
Kaymak çalmakta üstüne yoktur: ya�a dönüştü�nden de belli za
ten. Hey Jack, şu arkamızdan gelenler kimin adamları? 

FALSTAFF 
Benim Hal, benim. 

PRENS 
Bu kadar zavallı sefiH bir arada görmemiştim. 

FALSTAFF 
Yok yok, kargı talimi için güzel hedef olurlar! Top yemi işte ca
nım, top yemi! Sonuçta çukur doldurmayacaklar mı? Ha başkası 
doldurmuş ha bunlar, ne farkeder. Ne olmuş yani, onlar da insan, 
yaşıyorlar işte. 

WESTMORELAND 
lyi ama Sir John, çok yoksul, zavallı ve sıska bunlar, çok dilenci 
kılık1ı. 

FALSTAFF 
Yallahi, yoksulluklarını kimden aldılar bilernemi ama sıskalıkları
nı benden �nmedikleri kesin. 

PRENS 

Bence de öyle, meiter ki üç parmak ya�ın adı "sıskalık" olsun. Ha, 
di hadi, yürüyün; Percy savaş alanına çıktı bile. 

FALSTAFF 
Ne, Kral da ordugaha geldi mi? 

(Çıkar.) 
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WESTMORELAND 
Tabii, Sir John; korkarım kaybediyoruz. 

(Çıkar.) 

FAlSfAFF 
Eh, gönülsüz askerle iştahlı konuk, 
Savaşın sonuyla şenli�in başını sever. 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Shrewsbury. Asi orclugnJu.) 

(Hotspur, Worcestet, Douglas, Vemon girer.) 

HOTSPUR 
Bu gece savaşırız onunla. 

WORCESTER 
Olamaz! 

DOUGLAS 
O zaman kazançlı çıkar. 

VERNON 
Hiç de çıkmaz. 

HOTSPUR 
Niye? Takviye beklemiyor mu? 

VERNON 
Biz de bekliyoruz. 

HOTSPUR 
Onunki kesin, bizimki şüpheli. 

WORCESTER 
Sevgili kuzen, beni dinle, bu gece harekete geçme. 

VERNON 
Evet Lordum. 

DOUGLAS 
ögüdünüz hoşuma gitmedii 
Korku ve gönülsüzlük sizi böyle konuşturan. 
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VERNON 
Bana iftira etme Douglasi 
Şu canım üstüne yemin ederim, 
ışin ucunda onur varsa, 
Ve anlamı enine boyuna düşünülmüşse, 
Sen dahil, duygulan benim kadar korkudan annmLŞ 
Bir iskoç gösteremezsin bana. 
Kimin korktugunu yarın savaş alantnda görürüz. 

OOUGLAS 
Ya da bu gece. 

VERNON 
Öyle olsun. 

HOTSPUR 

Bu gece, derim ben. 
VERNON 

Hadi canım, olamaz. Anlamıyorum, 
Sizin gibi büyük komutanlar nasıl oluyor da 
Önümüzdeki engelleri göremiyor: 
Kuzenim Vemon'un süvarilednden bir bölümü 
Henüz cepheye ulaşmadı. AmcanLZ Worcester' ın atlan 
Daha bugün geldi. Zorlanıp koşturulmaktan 
Bitkin durumdalar. Hiçbiri, 
Kendi yan gücünde bile degil. 

HOTSPUR 

Düşman atlan da öyle: 
Hepsi yürümekten yorulmuş ve kesilmiş. 
Bizimkilerin çC>gu dinlendi. 

WORCESTER 
Krahn kuvvetleri bizden sayıca üstün. 
Allah aşkına kuzen, herkes gelinceye kadar bekle. 
(&rattmlar çalar.) 
(SiT Walter Blunt girer.) 

BWNT 
�er dinlemek lütfunda bulunursanLZ, 
Krardan cömert tekliflerle liyorum. 
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HOTSPUR 

Hoşgeldiniz Sir Walter Blunt; 
Keşke siz de bizden yana olsaydınız! 
ıçimizde sizi çok sevenler var; 
Sizin gibi aaı sanı bayak bir insanın, 
Aramızda degil, daşman olarak karşımızda olması 
Ne kadar yazık, diyorlar. 

BLUNT 
Sizler, takdis edilmiş Majesrelerine karşı, 
Her tarla sadakat ilkelerine 
Ve kanunlara aykırı bir şekilde baş kaldırdıkça, 
Tann bilir başka şekilde davranmam söz konusu olamaz. 
Ama, görevime gelelim. 
Kral, derdiniz nedir, diye soruyor; 
Neden böyle ayaklanıp ortalıltı karıştınyor, 
Yasalara saygılı insanlan kışkırtarak, 
Kendini bilmez davranışlara itiyorsunuz, bilmek istiyor. 
Kral diyor ki, eger herhangi bir şekilde, 
Sizin meziyetlerinizi - ki kuşkusuz sayısızdır -
Gözden kaçırdıvsa, 
Şikayetlerinizi bildirin, 
ıstekleriniz derhal fazlasıyla yerine gelecek; 
Hem siz, hem de size uyup 
Yanlış yola sarüklenenler bagışlanacaksınlZ. 

HOTSPUR 
Kral çok nazik. Hepimiz biliyoruz ki, 
Kral ne zaman söz verecegini 
Ve verdigi söza nasıl tutaca�ını iyi bilir: 
Başındaki tacı ona biz verdik, 
Babam, amcam ve ben. 
Yanında belki yirmi-otuz kişiyle, 
Memlekete dönmeye çalışan, 
Kimsenin yOzüne bakmadı4ı bir düşkün, 
Zavallı, adslZ bir kanun dışıyken, 
Babam bu sahillere buyur etti onu. 
Sonra, Tann adına yemin edip and içerek, 
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Yalnızca Lancaster Dilko olmak için geldigini; 
Masumiyet gözyaşlan ve sadakat sözleriyle, 
Kral' ın lutfuna sıgınarak 
Topraklarını geri almaktan başka 
Bir emeli olmadıgım söyleyince 
Yufka yürekli babam ona acıdı, 
Yardım etmeye söz verdi ve etti de. 
Sonra, olkedeki lordlar ve baranlar 
Northumberland'in ona yakınlaştıgım görilnce, 
Her sınıftan insan; kasket elde, diz Ostünde, 
Şehirde, kasabada, köyde ona yaltaklandı; 
Onu köprillerde karşıladılar, sokak aralannda beklediler; 
Arma�anlar götürdüler; bagluık yemini ettiler; 
Çocuklarım yamna uşak verdiler; 
yıgınlarla topuklanna yap ış ıp peşinden gittiler. 
O da hemen, büyOk adam oldugunu fark edince, 
Daha önce, kam cam yokken, 
Ravenspurgh'ün çıplak sahillerinde 
Babama etti�i yeminin birkaç adım ötesine geçiverdi. 
Şimdi de kalkmış, sözüm ona, 
Halka agır gelen ferman ve kararları düzeltiyor; 
Kötü uygulamaları kınıyor; 
Ülkesindeki haksızlıklara gözyaşı döküyor. 
Takındıgı bu tavırla, bu adalet maskesiyle, 
Kime alta attıysa, kalbini kazandı. 
Üstelik daha da ileri giderek, 
ırlanda savaşına katılan Kral Richard'ın, 
Yaklugunda geride görevli olarak bıraktıgı 
Tüm gözdelerinin kafasını kestirdi. 

BLUNT 
Ben bunları dinlemeye gelmedim. 

HOTSPUR 
O zaman sadede gelelim. 
Çok geçmeden kralı tahttan indirdi, 
Hemen ardından da camm aldı, 
Sonra tüm ülkeyi vergiye bagladı. 
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Daha da beteri, hısımı March'm 
- Ki, herkes yerini bulabiise, 
Gerçek kral o olmalıydı -
Fidyesini ödemeyerek 
Gal'de rehin tutulmasına göz yumdu. 
Zafer kaıandı�ımda beni küçük düşürdü: 
Peşime casus takıp tuıa� dUşUrmeye çalıştı, 
Amcamı Kraliyet Medisi'nden kovdu, 
Öfkesine kapılıp babamı saraydan uzaklaştırdı, 
Yemin üstüne yemin boıdu, 
Haksızlık üstüne haksızlık yaptı; 
Sonuç olarak bizi kendimizi savunmaya zorladı 
Bu iteifaka ieti, tahccaki hakkını 
Sorgulamaya yöneltti - ki bu hakkı 
Fazla uzun sUrmeyecek kadar 
Dolambaçlt bir hak olarak görüyoruz. 

BLUNT 
Krala götürmemi istedi�iniı cevap bu mu? 

HOTSPUR 
Hayır de�il, Sir Walter. 
Bu konuyu bir süre görüşece�iz. 
Siz Kral'a gidin. 
Yarın sabah erken 
Amcam ona kararımızı götürecek. 
Sa� salim geri dönebilmesi için 
Karştlı�ında bir rehine alınsın. 
Şimdi hoşçakalın. 

BLUNT 
Size sunulan bu iyi niyet ve hoşgörü mesajını 
Kabul etseydiniz keşke. 

HOTSPUR 
Belki de ederiz. 

BLUNT 
Tanrı'dan dilegim kabul etmeniz. 
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D ö r d ü n c ü  S a h n e  

(York. Başpiskopos'un Sarayı.) 

(York Başpiskoposu ve Sir Michael girer.) 

BAŞPISKOPOS 
Evet Sir Michael, hemen kanadanın 
Ve bu mektubu ivedilikle Lord Teşrifatçıbaşı'na götürün. 
Bu kuzenim Scroop'a ve ötekiler de sahiplerine. 
Bunların ne kadar önemli oldu�unu bilseniz, 
Bir an durmazdınLZ. 

SIR MICHAEL 
Tahmin edebiliyorum, Lordum. 

BAŞPISKOPOS 
Herhalde ediyorsunuzdur. 
Yarın, Sir Michael, on bin kişinin kaderi belli olacak; 
Çünkü, baYLm, anlayabildi�im kadanyla, 
Kral ve süratle toplad�l yaman ordusu 
Shrewsbury'de Lord Harry'yle buluşuyor. 
KorkarLm ki Sir Michael, Northumberland'ın hastalı�ını 
- Ki onun birlikleri ordunun belkemi�iydi -
Ve önemli bir güç kaynagı olan 
Ama kehanetlerin etkisiyle gelmekten cayan 
Owen Glendower'm yoklu�nu düşünürsen, 
Percy'nin ordusu şu anda 
Kralınkiyle başa çtkabilecek gibi degiL. 

SIR MICHAEL 
KorkmanLZ gerekmez Lordum, 
Douglas'la Lord Mortimer da var ya. 

BAŞPISKOPOS 
Hayltt Mortimer yok. 

SIR MICHAEL 
Ama Mordaket Yernon ve Lord Harry Percy var; 
Ayrıca Lord Woreester ve bir sürü 
Yigit savaŞçı ve soylu insan var. 



BAŞPtSKOPOS 
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i. Bölüm, ıv. Perde, IV. Salme 

Kral ülkenin en seçkin kişilerini yanına topladı: 
Gal Prensi, Lancaster Lordu John, 
Soylu Wesrmoreland ve gözüpek Blunt 
Ve bir sürü taraftari 
Hepsi de önemli kişiler, iyi savaşçılar. 

SIR MICHAEL 
Merak etmeyin Lordum, 
Onların karşısına çıkacaklar da aşa�ı kalmaz. 

BAŞPtSKOPOS 
Umarım kalmazlar, ama korkmamak da elde de�i1. 
Felaketi önlemek için elinizi çabuk tutun Sir MichaeL. 
Çünkü, Lord Percy başaramazsai 
Kuvvetlerini da�ıtmadan önce 
Kral bizi ziyaret etmeye niyetli: 
Asilerle işbirli�i yaptı�ımlZı duymuş; 
Ona karşı silahlanmak akıllıca olur. 
Onun için, çabuk 01 - ben gidip 
Öteki dostlara yazayımi hoşçakalın Sir MichaeL. 

(Çıkarlar.) 
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B i r i n c i  S a h n e  

(Shrewsbury. Kral'm ordugaJu.) 

(Kral, GaL Prensi, Lurdlohn I.ancester. Sir Walıer BIunt. Falstaff yj-
rer.) 

KRAL 
Nasıl da kanh gözlerle bakmaya başladı güneş. 
Şu koca tepenin ardından! Alevii bakışları altında 
Gün solgun kaldı. 

PRENS 
Güney rüı�rı boru çalıp duyuruyor gelişini; 
Yapraklar arasında çaldıgı ıslıgın ugultusuna bakılırsa. 
Fırtınalı ve gümbürtülü bir gün var önümüzde. 

KRAL 
Kaybedenlere tam uygun düşer herhalde; 
çünkü kazanana hiçbir şey kötü görünmez. 

(&ratanlar ça1o.r.) 
(Woraster tıe Vernon girer.) 

Ah. nasılsınız Lord Woreester? 
Bu şartlarda karşılaşmamız ne kadar yazık. 
Güvenimizi kötüye kullandınız ve bu yüzden. 
Rahat barış giysilerimizi çıkarıp 
Kocamış kemiklerimili hoyrat çeIi� ezdirdik. 
Hiç hoş de�il bu iş Lordum. hiç hoş de�iı. 
Ha. ne diyorsunuz? 
Herkesin nefret ettigi bu savaşın 
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Hoyrat dügümünü yeniden çözüp; 
Başıboş bir göktaşı, ugtJrsuı bir ucube, 
Henüz dogIDaml§ çaglar Uzerine salıverilmiş 
Bir fesat işareti olmaktan çıkacak, 
Ilımlı ve dogal l§tgınızla 
Yine o uyumlu yörüngeye girecek misiniz? 

WORCESTER 
Beni de dinleyin majeste: 
Bana kalsa şu son günlerimde 
Sakin ve huzurlu bir yaşam dışında 
Bir şey-aramaıdım. Bilin ki, 
Bu tatsız işin peşine 
Ben kendi istegimle düşmaş degilim. 

KRAL 
Isteyerek düşmedin mi? Nasıl oldu peki? 

FAI.SfAFF 
Ayaklanma onun yoluna çıktı, O da içinde buldu kendini. 

PRENS 
Kes sesini ıevıek! Sus. 

WORCESTER 
Majesteleri, benden ve ailemden ilginizi esirgediniz. 
Ama unutmayın ki lordum, 
Biz sizin ilk ve en yakın dostlarınızdık. 
Richard'ın zamanında, sizin için, 
Görev simgesi olan asamı kırdım; 
Sizi yolda karşılamak ve elinizi öpmek için 
Gece gündüz durmadan koşturarak geldim, 
Ki o zamanlar siz, ne mevkide ne şöhrette 
Benim kadar güçlü ve talihliydiniı. 
Sizi memlekete ben, kardeşim ve onun oglu getirdik; 
Karşılaşabilecegimiz tehlikeleri 
Gözümüzü kırpmadan gögilslemeye hazırdık. 
Devlete karşı hiçbir işe kalkışmayacagınııa dair 
Doncaster'de bize yemin ettiniz. 
Gaunt'un size düşen emlakı ve mevkii, yani o zaman 
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Yeni boşalan Lancaster Dukal�ı d�ında 
Bir iddiam da yok dediniz. 
Biz de size yardım sözü verdik. 
Ama sanki başınıza talili kuşu konmuştu: 
Şan ve §Öhret sel gibi ya�maya başladı üstOnOzej 
Bir yandan bizim deste�imiz, 
Bir yandan Kral'ın yoklu�u, 
Kötü yönetimin getirdi�i hoşnutsuzluklar, 
Görünüşte size yapılan haksızlıklar, 
Kralı, u�ursuz İrlanda savaşlarında, 
Uzun ,süre tutan ters rüzgarlar, 
İngiltere'de herkesin onu öldü sanması filan, derken, 
İşte böyle her türlü kısmet başınıza ya�ınca, 
Fırsattan yararlanıp insanların gözüne girdiniz 
Ve hemen dizginleri ele geçirdinizj 
Doncaster'de etti�iniz yemini unuttunuz. 
Sizi o kadar besleyen bize, 
Nankör guguk kuşu yavrusunun 
Serçeye yapt�ını yaptınız: yuvamızı gaspettiniz 
Ve bizim verdi�imiz yiyecekle beslenerek 
O denli büyüdünUz ki, 
Sizi seven bizler bile, bizi de yutarsınız diye 
Yanınıza yaklaşmaktan korktuk. 
Sonuçta kendi güvenli�imiz için 
Çareyi kanat açıp uzaklaşmakta bulduk 
Ve bu orduyu topladık. 
Onur kırıcı davran�larınız ve tehditkar tutumunuzia, 
Daha önce etti�iniz yeminleri bozarak, 
Verdiginiz her türlü söz ve güvenceyi unutatak, 
Bu ayaklanmaya yol açan sizsiniz. 

KRAL 
Evet, bunları hep söylediniz, 
Pazar yerlerinde haykırdınız, kiliselerde anlattınızj 
Ayaklanma dendi mi şaşkına dönüp 
Hemen kucaklaşmaya başlayan, 
Ne istedi�ini kendi de bilmeyen yanar-dönerlerle 
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Zavallı hoşnutsuzların gözüne hoş görünsün diye 
Başkaldırı giysilerini allayıp pulladınıı. 
Ayaklanmalardan hiçbir zaman, 
Davaya süs katacak bu tar sulu boyalar 
Veya patırtı ve kargaşadan medet uman 
Küskiln dilenciler eksik olmamlŞtır. 

PRENS 
�er savaşa girilirse, her iki tarafın ordusunda 
Bu çatlŞmamn bedelini pahalı ödeyecek çok kişi var. 
Yegenine söyle, Henri Percy'ye ya�dırılan övgülere 
Gal Prensi de katılıyor: 
Bence, girişti�i şu işi saymazsak, 
Yeryüzünde ondan daha yürekli, 
Daha atak, yaşına göre daha gözüpek, 
Daha yigit, daha mert, 
Çagımııa şanlı sayfalar katabilecek biri yoktur. 
Kendi adıma, utanarak kabul et:ıneliyim ki, 
Şövalyelige ihanet ettim. 
Duydum ki, o da böyle düşünürmüş .. 
Ama işte babam Majesrelerinin huzurunda söylOyorum: 
Onun adı ne denli büyOk ve ünü yaygınolursa olsun, 
Her iki taraftan kan dökülmesini önlemek için, 
Onu teke tek dövOşe çagırıyorum. 

KRAL 
Evet, Gal Prensi, biz de seni destekliyoruz; 
Gerçi bunu yapmamak için her tarlü nedenimiz var ya! 
Yok, Sayın Worcester yok, 
Biz halkımıZi çok severiz; 
Hatta yanılıp kuzeninizden yana olanları da. 
Affımııa sıgımp teklifimizi kabul ederlerse. 
O ve siz de dahil herkes 
Yine benim dostum olacak, ben de onların dostu. 
Şimdi kuzeninize bunu iletin 
Ve sonra bana gelip kararı bildirin. 
Ama eger kabul etmezse, 
En sert tedbirlerle en aRıt cezamn 
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Kendisini beklediltini bilsin. 
Artık gidebilirsinizj 
Şu anda cevap vermeniıe gerek yok. 
Size hakça bir teklifte bulunduk, 
Kabul erseniz iyi olur. 

(Woreester ve Vemon çıkar.) 
PRENS 

Yemin ederim kabul etmeyeceklerj 
Douglas'la Hotspur birlikte, 
Dünyaya karşı koyabiliriz sanıyorlar. 

KRAL 
Yürüyün o zaman, komutanlar görevi başınaj 
Verecekleri cevaba göre saldırıya geçerizj 
Haklı davamuda Tanrı yardımcımız olsunl 

(Prens ve Folsto/f dışında lıe1kes çıkar.) 
FAL5I'AFF 

Hal, savaş alanında düşersem, başımda dur, olur mu; 
Dostluk dediitin burda belli olur. 

PRENS 
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Sen dost deltil azman bir heykel istiyorsunj en iyisi duanı et ve 
hoşçakal. 

FALSTAFF 
Keşke yatma zamanı gelseydi ve her şey yolunda olsaydı. 

P.RENS 
Niye, Tanrı'ya bir can borcun var. 

(Çıkar.) 
FALSTAFF 

Ama günü gelmedi. Günü gelmeden de ödemenin hiç lüzumu 
yok. Daha hesap gelmeden parayı niye ödeyeyim? Neyse, boş ver. 
Onur kulaltıma, "Ileriı" diyor. Iyi de, ya tam ilerlerken, bu defa da 
"geri!" dersej o zaman ne olacak.? Onur kırık. ba�ı yerine takabi, 
lir mi? Takamaz. Kopan kolu yapıştırabilir mi? Yapıştıramaz. Alt, 
rıyan yarayı a�ıtmayabilir mi? Hayır. Onurun doktorluitu filan 
yok yani. Neymiş onur o halde? Bir kelime. Ne var bu onur keli, 
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mesinde? Ne yani bu onur? Hava. Harika bir ödill! Kim almış bu 
ödülü? Geçen çarşamba ölen adam. Hissediyor mu aldıgı ödülil? 
Yoo. ışitiyor mu? Yoo. Varlıgıyla yoklugu bir yani. Evet, hem de 
öteki dünyada. Peki yaşayanlarla yaşamıyor mu? Yoo. Niye? ıftira 
canına okuyor. O halde benim işime yaramaz. Onur dedi�in şey 
bir mezar yazıtl, o kadar ve benim soruşturma da burda biter. 

(Çıkar.) 

ı k i n c i  S a h n e  

(Shrewsbury. Asi Ordugalu.) 

(Worcester ve Sir Riclıard Vemongirer.) 
WORCESTER 

Ya hayır, Sir Richard, 
Kralın cömert ve iyi niyetli önerisini 
Yegenim bilmemeli. 

VERNON 
Bilse iyi olurdu. 

WORCESTER 
O zaman hepimiz mahvaluruz. 
Kral ın, verdigi sevgi sözilnil tutması 
Milmkiln de�il, düşünillemez. 
Her zaman bizden şüphelenecek 
Ve başka kusudanmlZl bahane edip 
Bizi bu suçtan cezalandıracakj 
Ömür boyu şilphesi gözlerle donanmış olacak(37). 
ınsanlar tilkiye ne kadar güvenirse, 
Hainlere de o kadar güvenir. 
Tilki ne kadar ehlileşmiş, iyi bakılmış, 
Kapalı tutulmuş olsa da, 
Soyundan gelme kumazh�ı kalacaktır, diye dil§ünüıür. 
Mahzun da olsak, neşeli de, 
GörünilşUmUz hep kötüye yorulacakj 
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Ahırda yemi bol tutulan sı�ırlar gibi, 
Bize ne kadar iyi davranılırsa, 
Ölüme o kadar yakın olaca�ız. 
Ye�enimin kusurları unutulabilir; 
Gençli�ine, delikanlıl�ına verilebilir. 
Takma adı da ona boşuna verilmedi: 
Tavşan beyinli Hotspur'dür o, 
Dala�ının (38) buyru�undadır. 
Bütün suçları sonunda 
Benim ve babasının üstüne kalacaktır. 
Onu biz yetiştirdik 
Kötü huylarını da bizden aldı�ına göre, 
Hepsinin kayna�ı olan bizler 
Hepsinin bedelini de ödeyece�iz: 
İşte bu yüzden, sevgili kuzen, ne olursa olsun, 
Kral'ın teklifinden Harry'ye söz etme. 

VERNON 
Peki, ne istersen onu söyle, seni desteklerim. 
ışte kuzenin geliyor. 

(Hotspur ve Douglas girer.) 
HOTSPUR 

Amcam döndü; 
Lord Westmoreland'ı serbest bırakın. 
Evet amca, haberler nasıl? 

WORCESTER 
Kral'ın savaşı başlatması an meselesi 

OOUGLAS" 
Lord Westmoreland aracılı�ıyla meydan okuyun ona. 

HOTSPUR 
Lord Douglas, gidin ona söyleyin 

OOUGLAS 
Hemen ve seve seve. 

(Çıkar.) 
WORCESTER 

Kral'ın ba�ışlamaya hiç niyeti yok gibi. 
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HOTSPUR 
Yoksa aman fdan mı dilediniı? Sakın ha! 

WORCESTER 
Sükilnetle §ikayetlerimiıi ilettim; 
T utmadıgı sözlerden bahsettimj 
O da hiçbir söz vermedi�ini iddia etti. 
Bize asi ve hain diyerek, 
Kuvvetlerinin verece�i dersten sonra 
AklımlZın ba§ımıza gelece�ini söyledi. 

(Douglas girer.) 
DOUGLAS 

Hadi silah ba§ına baylar! Silah ba§ına! 
Çünkü Kral'a meydan okurken sözümü sakınmadım. 
Mesajı, rehin tuttu�umuz West1noreland götürdü. 
Bu onu kl§kırtacak ve derhal harekete geçmeye zorlayacaktır. 

WORCESTER 
Gal Prensi Kral'ın önünde ortaya gelerek 
Sizi teke tek dövü§e davet etti. 

HOTSPUR 
Ah, ke§ke bu kavga yalnız ikimiz arasında olsaydı 
Ve Harry Monmouth'la benden ba§ka kimse 
Soluksuz kalmasaydı! Hadi söyle sövle, 
Tavn nasıldı? Küçümser gibi miydi? 

VERNON 

Tanrı §ahittir ki hayırj 
Hayatımda hiç böyle kibar mevdan okuma görmedimj 
Sanki karde§ karde§i 
Dostça bir kaqıla§maya ve güç sınamasına ça�ırıyordu. 
Sizin bütün erkekçe niteliklerinizi savdı. 
Prense yak1§ır bir §ekilde sizi övdüj 
Bir tarih kitabı gibi, erdemlerinilden söz etti, 
Onu övmek için övgüler yetersiz kalır, dedi. 
Ama onu asıl prens yapan §ev, 
Utanarak kendini suçlaması 
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Ve sanki hem ögretme hem de �renme sanatının 
lnceliklerini kavraml§ gibi, 
Boşa harcanmış gençli�ini 
Zarif bir şekilde kınamasıydı. 
Orda durdu. Ancak dünyaya şunu söylemek isterim: 
Bu çarpışmalardan sa� çıkarsa, 
lngiltere hiçbir zaman, 
Uçarı yaşamından dolayı böylesine yanll§ tanınml§, 
Ama gelece�i böylesine parlak bir prens görmemiş olacak. 

HOTSPUR 
Kuzen, sen galiba onun kusurlarına vurulmuşsun. 
Bir prensin bu denli başıboş yaşadı�ı duyulmaml§tır. 
Ama her ne olursa olsun, gün sona ermeden önce 
Onu öyle askerce kucaklayaca�ım ki, 
Kibarl�ım altında ezilecek. 
Silah başına, hadi, durmayın! 
Arkadaşlar, askerler, dostlar, 
Kanınızı coşturacak dil hüneri bende yok; 
Ama hepiniz yapmanız gerekti�ini biliyorsunuz. 

(Bir Haberci girer.) 

HABERe! 
Lordum, size mektup var. 

HOTSPUR 
Şimdi okuyamam. 
Ah baylar, hayatın süresi kısa. 
Ama hayat, saatin koluna binip, 
Yolculu�unu bir saatte bile tamamlayacak olsa, 
O kısa süre şerefsizce geçirilmişse, çok uzundur. 
�er yaşarsak, 
Kralların üstüne basıp geçmek için yaşayaca�ız; 
Ölürsek, prenslerle ölmekten iyisi var mı? 
VicdanlInıza gelince: 
Silaha sarılma gerekçemiz haklıysa, 
Savaş un ız da haklı demektir. 

(Başka bir Haberci girer.) 
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HABERet 
Lordum hazır olun, Kral süratle geliyor. 

HOTSPUR 
Masalımı kısa kesti�i için ona şükran borçluyum; 
Konuşmayı beceremiyorum çünkü: Ancak şu var 
- Herkes elinden geleni yapsın; 
ışte ben çekiyorum kıllCımı 
Ve niyetim onu, bu yaman günün serüveninde 
Karşıma çıkacak en soylu kana bulamak. 
Evet, ah, ümit! Percy! 
Haydi, ileri! Çalsın tüm savaş boruları, dawlları! 
Ve bu müıi�in eşli�inde hepimiz kucaklaşalım. 
Çünkü, Tanrı bilir, 
ıçimizde bu fırsatı bir daha bulamayacaklar olacak. 

(Kucaklaşırıar. Boratanıar çalar . Çıkarlar .) 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Shrewsbury. savaş Alanı.) 

(Kral kuvvetleriyle birlikte girer. Savaş borusu çalar: Sonra Douglas ve 
Kral kılıgma girmiş Sir Walter Blunt girer.) 

BLUNT 
Bu savaşta böyle karşıma çıkan sen, 
Adın ne, söyle! Benim kellemi alarak 
Nasıl bir nam kazanma peşindesin? 

DOUGLAS 
Adım Douglas, çok bilmek istiyorsan. 
Bazıları bana, senin Kral oldu�unu söyledigi için 
Bu savaşta peşine düştüm. 

BLUNT 
Do�u söylemişler. 

OOUGLAS 
Lord Stafford bugün 
Senin kıl�ına girmenin bedelini agır ödedi. 
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COnka, Harry, bu kılıç senin yerine 
Onun sonunu getirdi; teslim olmazsan, 
Senin sonun da aynı olur. 

BLUNT 

Ben teslim olmak için �mamışım, kibirli lskoç 
Ve sen göreceksin, karşındaki Kral 
Lord Stafford'ın öcOnO nasıl alacak. 

(Çarpışırlar. Dougw Blunt'ı iJIdürür.) 
(Hotspur girer.) 

HOTSPUR 
00 Douglas, Holmedon'da böyle dövüşseydin, 
lskoçları asla yenemezdim. 

OOUGLAS 
Bu iş tamam. Hepsi bitti! Işte cansız yatıyor KraL. 

HOtSPUR 
Nerde? 

OOUGLAS 
Burda. 

HOTSPUR 
Bu mu, Douglas? Yoo, bu yaza iyi tanırım; 
Mert bir şövalyeydij adı da Bluntj 
Kral'ın kılı�ına girmiş. 

OOUGLAS 
Soytarılar yoldaş olsun canına, nereye gidiyorsa! 
O ödanç aldı�ın kimlik pahalıya patladı sana. 
Neden, bana Kral oldu�unu söyledin! 

HOTSPUR 
Kralın giysileriyle dolaşan çok adam var. 

OOUGLAS 
Kılıcım hakkı için, kendisini bulana kadar, 
Her kılı�ını, tüm gardrobunu parça parça öldOrece�im. 

HOTSPUR 
Hadi gidelim, 
GOn askerlerimizin anlaşılan. 
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(Çılcar1ar .) 

(&Tatanlar. Falstaff girer.) 

FALSTAFF 
Londra'da hep kurtarırdım paçayı, ama burda pabuç pahalı; he· 
saplar kelleye yazılıyor. Hey! Sen de kimsin? Sir Walter Blunt - iş. 
te sana onur! Hiç şakası yok işin. Erimiş kurşun gibi sıcak ve a�ır 
hissediyorum kendimi. Tanrı kurşunu uzak tutsun benden; kendi 
midem yeterince a�ır zaten; daha fazla �ırl� gerek yok. Benim 
çapulcuların hepsi öbür dünyayı boyladı; yüz elli kişiden üçü bile 
sa� kalmadı; orıların da sonu, şehir çıkışında ömür boyu dilenci· 
lik. şu gelen de kim? 

(Prens girer.) 
PRENS 

Aylak aylak ne dikiliyorsun orda! Kılıcını ver bana. 
Kimbilir kaç soylu, kibirle şişinen düşmanlarımızın 
Adarının ayakları altında kaskatı yatıyor. 
Hepsinin öcü alınmalı. Hadi, ne olur, ver kılıcını. 

FALSTAFF 
Oh Hal, ne olur bırak biraz soluk alayım. BUl!Ün şu kılıçla yaptı· 
�ım işler yanında Türk Gregory'ninkiler(J9) bile hiç kalır. 
Percy'nin hesabını gördüm, işi tamam. 

PRENS 
O>k d$, işini tamamlamış, 
Sıra senin canını almaya gelmiş. 
Hadi, ver şu kılıcını. 

FALSTAFF 
Yoo, Tanrı'nın izniyle. Hal, e�er Percy yaşıyorsa 
Kılıcımı alamazsın. ıstersen tabancamı al. 

PRENS 
Peki ver: Hani nerde, kınında mı? 

FALSTAFF 
Evet, Hal, dikkat et, Ml� sıcak; ordaki şey bir şehri duman eder. 

(Prens sila1un kınına elini atm' ve ardan bir şişe şarap çıicarrr.) 
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PRENS 

Bu ne, maskaralı�ın sırası mı şimdi? 

(Şişeyi Falstaff'a fırlatır. Çıkar.) 

FALSTAFF 
Eb, Percy hayattaysa, karnını deşerim. E�er yoluma çıkarsaı ken
disi bilir. E�er ben onun yoluna çıkarsam, o beni kuşbaşı yapar. 
Sir Walter'ınki gibi böyle sırıdean (40) onur benden uzak dursun. 
Bana can lazım; onu kurtarabilirsemı ne ala; kurtaramazsamı onur 
nasıl olsa kendili�inden gelecekı bu iş de bitecek. 

D ö r d ü n e ü  S a h n e  

(Aynı yer.) 

(Borazanlar. Çarpıpnalar. Kralı Prens, Lordjohn Lancaster, West
moreland Kontu girer.) 

KRAL 
Harry, lütfen çekil; kan içindesin. 
Lord John Lancasterı Siz de onunla gidin. 

LANCASTER 
Benim de kanım akmadan gidernem lordum. 

PRENS 

Ne olur Majesteleri, cepheye gelini 
Dostlarınız yoklu�nuzu yadırgayabilir. 

KRAL 
Geliyorum. 
Lord Westmoreland, onu çadırına kadar götürün. 

WESTMORELAND 
Gelin Lordum sizi çadırınıza götüreyim. 

PRENS 
Götürmek mi, Lordum? Yardımınıza ihtiyacım yok. 
Tanrı adına, böyle önemsiz bir çizik yüzünden, 
Lekelenmiş soylular böyle ç�enirkenı 
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Ve asiler bu katHarnın keyfini çıkarırken 
Gal Prensi savaş alanını terk eder mi? 

LANCASTER 
Fazla oyalandık: Gel kuzen Westmoreland, 
Görevimiı biıi bu yöne çagırıyor: T arırı aşkına gel ! 

(Lancaster 41e Westmore1and çılcar.) 
PRENS 

Allah için, seni tanımamışım Laneaster; 
Bu kadar yürekli oldugunu sanmazdım: 
Seni eskiden kardeş gibi severdim, 
Şimdi ise cankardeşi sayıyorum. 

KRAL 
Lord Percy ile öyle bir kapıştı ki! 
Dogrusu bu kadar tay bir askerde 
Böyle cesaret az görülmüştür. 

PRENS 
00, bu çocuk hepimiıi yüreklendiriyor. 

(Çıkar. ) 

(Doug1as girer.) 
OOUGLAS 

Bir Kral daha! Hidra'nın kafaları gibi çogalıyor1ar! 
Benim adtm Douglasi o giysileri taşıyan herkes için 
Ölüm demektir bu ad. 
Kral kılıgında gezen sen, kimsin söyle! 

KRAL 
Kral'ın ta kendisi! Ve üstelik, Douglas, 
Şimdiye dek kendisine degil de, 
Bunca gölgesine rasdadın diye yürekten üzüıüyor. 
ıki oglum seni ve Percy'yi savaş alanında arıyor 
Ama madem talih seni benim karşıma çıkardı, 
ışte geliyorum, kolU kendini. 

OOUGLAS 
Yoksa sen de mi sahtesin? 
Aslında tavırların kralca. 
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Ama kim olursan 01, kesinlikle benimsin; 
ışte al bakalım! 

(Çarpışırlar. Kral te1ıliJce:ye düşer.) 

(Ga! Prensi girer.) 
PRENS 

Hey, kaldır başını seni hain lskoç; 
Yoksa bir daha hiç kaldıramazsını 
Kahraman Shirley, Stafford ve Blunt'ın cam 
Şimdi benim kollarımda. 
Gal Prensi, karşında sana meydan okuyan; 
T utamayacagı SÖZü vermeyen PrensI 

(Çarpışırlar. Douglas Icaçıır.) 

Cesaret, Lordum. Nasılsınız efendim? 
Sir N icholas Gawsey yardım çagırdı; 
Clifton da öyle - Ben hemen Clifton'a gidiyorum. 

KRAL 
Biraz dur da nefes ali 
Yitirdigin ünü geri kazandın 
Ve yardımıma gelmelele, 
Canıma deger verdigini gösterdin. 

PRENS 

Oh Tanrım, sizin ölümünüzü istedigimi söyleyenler 
Beni çok incittiler. 
�er öyle olsaydı, 
Douglas'ın küstahça size kalkan eline ilişmez, 
Bırakırdım yapacagım yapsın. 
Bu sizi, dünyanın en zehirli iksirlerinden 
Daha çabuk öldürür, 
Oglunuzu da haince bir zahmetten kurtarırdı. 

KRAL 
Sen Clifton'a git, ben de N icholas Gawsey'e. 

(Çı1car.) 

(Hotspur girer.) 
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HOTSPUR 
Yanılmıyorsam, sen Harry Monmuth'sun. 

PRENS 
Sanki adımı inkAr edecekmi§im gibi konuşuyorsun. 

HOTSPUR 

Benim adtm Harry Percy. 

PRENS 
00, demek bu adı taşıyan yigit asi duruyor karşımda. 
Ben de Gal Prensi. 
Benim şanımı paylaşmaktan ümidi kes artti<. Perey. 
Tek yörüngede iki yıldız nasıl dönemezse, 
Tek İngiltere de, 
Harry Perey ve Gal Prensi gibi iki ba§ı kaldıramaz. 

HOTSPUR 

Kaldırmayacak da, Harry; çünkü, 
Birimizin son saati çaldı. 
Dilerim Tanrı'dan, 
Döwşte de senin adın benimki ka�t büyük olsun. 

PRENS 
Senden ayrılmadan önce daha da büyümüş olacak 
Ve g�sündeki tüm onur çiçeklerini koparıp 
Kendi başıma taç yapacagun. 

HOTSPUR 

Bu böbadenmeye daha fazla dayanamam. 

(Çarpışırlar.) 

(Fa1staf! giYer.) 

FALSTAFF 
Çok iyi Hal; vur Hal; hele bak bak, çocuk avutmuyoruz burda. 

(Douglas giYer. Fa1sta/f/o. çarpışırlar. Fa1staf[ ölnıfq gibi ,aparak dü� 
�r. Douglas çıkar. Prens, Hotspu.r'ü iJLamdiL olarak yaralar.) 

HOTSPUR 
Oh Harry, gençligimden ettin beni! 
Savaş alanında kazandıgım onudarı yitirmek, 
Önemsiz bit canı yitirmekten daha zor: 
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Onların düşüncelerimi acıtt�ı kadar 
Kılıcın bedenimi acıtmıyor: 
Ama düşünceler yaşamın kölesidir; 
Yaşamsa zamanın soytarısı; 
Tüm dünyanın dökümünü çıkaran zamana gelince, 
Onun da bir dura�ı olmak zorunda. 
Oh, kehanederde bulunabilirdim şimdi, 
Ama ölümün topraklı ve so�uk eli 
Dilimi susturuyor. Yoo Percy, 
Sen topraksın artık ve toprak kurtlarına . . .  

(Ölür.) 

PRENS 
Yem olacaksın kahı:aman Percy. Elveda, büyük adam! 
Ah, kötü dokunmuş ıntiras, nastl da çekip ufaldm! 
Bu bedende bir can varken, 
Krallı�ın sınırları ona dar geliyordu; 
Ama şimdi en kötü topra�m iki adımı 
Yetiyor da artıyor bile. 
Senin ölünü taşıyan bu toprak, 
Senden daha yürekli bir canlı taşımıyor. 
Utifadan duyabilecek durumda olsaydın, 
Bunları böyle açık söyleyemezdim. 
Ama şimdi şu yaralı yüzünü örteyim; 
Merak etme, bu iyili�im içm 
Senin adına kendime teşekkür ederim. 
Güle güle git ve övgülerini de gökyüzüne götür! 
Utancın mezarda senin yanında yatsın, 
Ama yazıtında hatırlanmasın! 

(Yerde yatan Fa1sta[f'ı görür.) 

O ne, eski dost, nasıl oldu da bunca et, 
Ufacık bir canı koruyamadı? Elveda zavallı Jack! 
Senden daha iyi birini kaybetmek 
Bu kadar zor olmazdı benim için: 
Ama, yükte agır pahada hafif şeyleri sevseydim 
Seni kaybetmek a�ır gelirdi bana. 
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Bu kanlı savaşta ölümün pençesine düşen 
En de�rli geyik olmasan da, 
En şişkosu oldugun kesin. 
Yakında için boşalmış olacak; 
O zamana kadar, soylu Percy'nin yanında 
Kendi kanının içinde yat. 
(Çıkar.) 

FALSTAFF 
Kimin içi boşalıyor? Bugün boşaltıver içimi barij yarın da istersen 
turşumu kurar afiyetle yersin beni. Allah kahretsin, ne olmuş ya
ni, biraz ölü takliti yapmasaydım o kana susamış lskoç hesabımı 
hepten gÖrecekti. Taklit mi? Taklit maklit de�ilim ben. Taklit di
ye ölülere denir. Çünkü bir adamda can yoksa, o adam de�il 
adam taklididir. Ama insan e�er yaşamak için ölü taklidi yapıyor
sa, ona taklit denmez: Yaşamın aslı ve ta kendisi denir ona. Cesa
retin en iyi yanı ihtiyattırj işte beni kurtaran da bu iyi yan oldu. 
Hay Allah, bu barut gibi Percy'nin ölüsü bile ödümü patlatıyor. 
Ya o da ölü taklidi yapıyorsa ve birden d�ruluverirse? Vay canı
na, aktörlü�ü muhakkak benden iyidir; en iyisi işi saglama ba�la. 
mak. Tabii, onu öldürdügüme de yemin ederim. Ben kalktıgıma 
göre o niye kalkamasın! Şimdi beni gören olmadıgına göre, be· 
nim yapmadı�ımı da bilen olmayacak. Bu yüzden, ahbap 
(Cesedi bıçaklar) 

Kalçanda yeni bir yarayta benimle geliyorsun. 

(Hotspur'ü sırtlar.) 

(Prens ve Lordjohn Lancaster girer.) 
PRENS 

Hadi gel, kardeşim John; 
Bakir kılıcın la ilk sınavıOt kahramanca verdin. 

LANCASTER 
Hey bakın, kim var burda: 
Bu şişkonun öldü�ünü söylememiş miydin bana? 

PRENS 
Evet, ölüsünü de görmüştüm; 
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Nefes almadan kan içinde yatıyordu. Yaşıyor musun sen; 
Yoksa gözümüt mü aldamyor? 
Iiltfen konuş. KulaldarımlZın yardımı olmadan 
Gözlerimize inanamıyoruı. 
Sen, gözOmOıe görünen sen olamazsın. 

FALSTAFF 
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Olamam, orası kesin: Ben çift adam deltilim. Ama, Jack Falstaff 
de�ilsem de. bir Jack'lik var bende. Alın. işte Percy. 

(Cesedi 'Jf!re atar.) 
Eger babanız buna karşılık bana lXlül verirse ne ala; yoksa. bun� 
dan sonraki Percy'yi kendi öldürsan. Doıtrusu ya bir Kont ya da 
Dük olmayı bekliyorum. 

PRENS 
Ama Percy'yi ben öldUrdUm ve senin de cesedini gördam. 

FALSTAFF 
Yaa, öyle mi? Hey Tanrım, şu dünyada da yalancıdan geçilmiyor 
anık. Evet, ben yerde yatıyordu m ve nefesim de kesilmiştiı o da 
öyle. Ama bir anda ikimiz de kalktık ve Shrewsbury saatiyle .tam 
bir saat dövüştük. �er bana inanıyorsanız. mesele yok; inanmı� 
yorsanlZ. o zaman kahramanııgı lXlüllendirme sorumlulu� kim� 
deyse. bu işin gOnahı da onun boynuna. Canım pahasına yemin 
ederim. kalçasındaki şu yarayı ben açtım; e�er adam canlı olup 
bunu inkar etseydi. yeminle. kılıcımın ucunu yedirirdim ona. 

LANCASTER 
Hayatımda duydu�m en tuhaf masal. 

PRENS 
Bu da gördü4ün en tuhaf adam. kardeşim John. 
Gel öyleyse. yükünü şöyle soyluca sınla getir bakalım. 

(Falstaff'ın k�) 

Merak etme. 
Eger yalanlarından birinin sana yararı olacaksa 
Elimden gelen deste�i veririm. 

(Çekil borusu çalar.) 
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PRENS 
Çekil borusu çahyorj gün bizim. 
Hadi kardeşim, en yüksek tepeye çıkıp 
Hangi dostlar yaşıyor, kimler ölmüş görelim. 

(GaZ Prensi ve Lancaster çıkar.) 

FALSTAFF 
Kokuyu aldımj işin ucunda ödül görünüyor. Beni ödüllendireni 
T ann da ödüllendirsin. KlSmet olur büyürsem, küçülmüş olaca
gım; çünkü nedamet getirip şarabı bırakacagım ve soylu kişilere 
yaraşır şekilde temiz yaşayacagım. 

(Cesedi taşıyarak çıkar.) 

Be ş i n c i  S a h n e  

(Aynı Yer.) 

(Borazanlar çalar. Kral, GaZ Prensi, Lordjohn l..ancaster, Westmore-
1and Kontu ile, esir alınan Worcester ve Vemon girer.) 

KRAL 
ışte ayaklanma böyle bastırılır. 
Kötü ruhlu Worcesterj hepinize, 
Af, anlayış, hoşgörü mesajlan göndermedik mi? 
Siz ise tekliflerimlıi geri çevirmediniz mi? 
Akrabanızın güvenini kötüye kullanmadınız mı? 
Bugün üç §Övalyemiz öldü; 
�er bir Hıristiyan gibi, 
Ordularımız arasında d�ru bilgi taşlSaydınız, 
Soylu bir Kont ve daha pek çok kişi 
Bu saatte yaşıyor olacaktı. 

WORCESTER 

Güvenligim ne gerektirdiyse onu yaptım 
Ve kaderimden kaçamayacagıma göre, 
Başıma gelece�e katlanmak zorundayım. 
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KRAL 
Worcesrer'ı götarün ölümüne, Vemon'u da. 
Öteki isyancıları düşünece�iz. 

(Muhafitlar qlilintk Woreester ve Vemon çıkar.) 

Savaş alanı nasıl? 
PRENS 

Soylu lskoç Lord Douglas 
Talihin kendisine sırt çevirdi�ini, 
Soylu Percy'nin öldorüldo�ono 
Ve adamlarının pani�e kapılıp da�ıld�ını görünce, 
O da kaçmaya başlamış, bir tepeden aşa�ı yuvarlanmış 
Ve öyle yara bere içinde kalmış ki, 
Peşindekilere yakalanmış. 
Douglas şimdi çadırımda. Izniniz olursa 
Onunla ilgili kararı ben vereyim. 

KRAL 
BOtan kalbimle sana bırakıyorum kararı. 

PRENS 
O halde, kardeşim John Lancaster, 
Bu şerefli görev size düşüyor: 
Lord Douglas'a gidin ve, 
Şartsız ve fidyesiz serbest bırakın onu. 
Bugün askerlerimize karşı gösterdigi kahramanlık, 
Karşımızdaki düşman bile olsa, 
Yapılan büyük işlerin degerini bilmeyi �tti bize. 

LANCASTER 
Bu yüce davranışınızdan dolayı 
Size şükranlarımı sunuyorum ma;esreleri. 
Dediginiz derhal yapılacaktır. 

KRAL 
Öyleyse şimdi kuvvetlerimizi bölelim: 
Sen, �lum John ve kuzen Westrnoreland, 
Northumberland ve BaşPiskopos Scroop'la savaşmak üzere 
Hiç vakit geçirmeden York'a gidin; 
Duydu�muza göre ikisi de harıl harıl silahlanıyormuş. 
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Ben ve sen, �lum Harry, Oal'e giderek 
Olendower ve March Kontu'yla çarpışaca�ız. 
Bugünkü gibi bir zafer daha kazanırsak 
Ayaklanmanın kökünü kuruturuz. 
Bugün iyi iş başardık, 
Sonunu getirene dek peşini bırakmayalım. 

(Çıkarlar.) 



N01lAR 
(1) Moorditch: Dar, çamurlu, karanlık bir kanal. Yörede yaşayanlara iç sı
kıntısı verirmi�. 
(2) Kokulu otlardan yapılmı� bir tür "enfiye" kullanımı, tütünün gelişin
den önce oldukça yaygınmı�. 
(3) "Dank as a dog" :  (" köpek gibi ıslak") "d" sesinin telcrarıyla olupn tını 
etkisi için kullanılan, anlamsız bir benzetme. 
(4) "Çıkmaz ayın son çarpmbası" türünden kırsal bölge nüktesi. 
(5) Soyguncular için kullanılan bir tabir. 
(6) Soyguncu olduklarından. 
(7) "Çıkın paraları" der, içkiyi (soygundan ele geçirdikleri parayla) sonra 

içerler. 
(8) lçkiyi duaya (gününü gün etmeyi soful�a) ye� tutarlar. 
(9) "Ayak": 30.5 cm uzunlu�unda ölçü birimi. Falstaff, aynı kelimeyi iki 
ayn anlamda kullanarak kelime oyunu yapıyor. 
(10) Tenekeciler içkidlikleriyle ünlüymü� ve kendilerine özgü bir argo 
kullanırlarmıı· 
(11)  Şeker, IBrabı tatlandırmak için kullanılır ve meyhanelerde küçük pa
ketler içinde satıtırmıı. 
( 12) Meyhanedyi kastediyor. Kalın ve sağlam İspanyol derisinden yapıl
ma keseler, meyhanecilerin sürekli yanlarında taşıdıkları ve nerdeyse on
ların simgesi haline gelen elYalar arasındaymıı. 
(13) Titan: Klasik mitolojide, Güne§ Tanrısı. 
(14) Şarabın yapay olarak .köpüklenmesini sağlamak için kireç kullanılır
mıı· 
( 15) Dokumaeılar arasında Puritan olan çokmUl ve bunlar çalışırken dini 
şarkılar söylermiı. 
(16) "İçince ei�erin ısınırj ama paralar gittikçe de kesen �ur," diyor 
Prens. 
(17) Burada bir dizi (çevrilemeyen) kelime oyunu var. Bardolph, öfkeli, 
çabuk parlayan, ateıli (dolayısıyla yüzü kırmızı) insanı, alevden kuyruklu 
gök dsimlerine benzetiyor. Prens ise, bu tür irısanlar yalnızca idamlık ser
seridir demeye getiriyor. 
(18) Amamon : "Cehennem zebanisi". 
(19) Lueifer : Şeytan. 
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(20) Mavi Bereli : Mavi bere/ başlık giyen İskeç. 
(21) Kral Cambyses: Thomas Preston adlı yazarın 1569 yılında yazdı� 
Pm Kralı Kamlryses'in Hayatı adlı oyunda adı geçen KraL. ''Kral Cambyses 
gibi," aşırı ve abartılı duygusal konu§1llaları nitelemekte kullanılan bir ifa. 
de. 
(22) Prens diz kırarak eğilir. 
(23) Terziler çalıfırken �kı söylerlermif. 
(24) ';Memento mori" : "Ölümü unutma" (Latince'den): insanlara ölümlü 
olduklarını hatırlatan bir nemeye verilen adi ömeğin bir kurukafa. 
(25) İncil'de adı geçen, zenginliğiyle tanınmı� biri. 
(26) "İçki paran benden çıktı," diyor. 
(27) MahkOmlar Newgate cezaevine iki�r iki§er bağlanarak götürüıürler. 
mif· 
(28) Dövü� horozıarına solukları çabuk kesilmesin diye �ker yutturulur
mUf· 
(29) Merkür: Klasik mitolojide, tanrıların habercisi. 
(30) Pegasus: Klasik mitolojide, ölümsüz kanatlı at. 
(3 1)  Bellona: Klasik mitolojide, sava� tanrıçası. 
(32) Melek: Üzerinde melek Michael'ın kabartması olan para. 
(33) İncil'de adı geçen bir dilenci. 
(34) Ailenin varlığı genellikle en büyük erkek çocuğa kalırmış. "Küçük 
kardeşlerin, küçok oğulları": Meteliksizler. 
(35) Yine İncil'den bir kıssaya değiniliyor: Zengin adamın oğlu babasın
dan kalan mirası kısa zamanda yiyip bitirince, domuz bakmak ve karnını 
domuz yemiyle doyurmak zorunda kalır. 
(36) Çitlerin üstüne kurusun diye asılan çamııırlar, i�siz güçsüz ve serseri
ler tarafından sık sık çalınırmıf. 
(37) "Bize füpheyle bakacak," diyor. 
(38) Shakespeare'in zamanında insanın çabuk öfkelenmesine parlaması
na, irkilmesine yol açan duyguların kaynağının "dalak" olduğuna inanılır
mış. 
(39) "Türk" Shakespeare'in zamanında acımasızlığı ve zorbalığı simgele
yen bir sıfat olarak kullanılırmış. "Gregocy"den ise, Protestan düşmanı ve 
Kraliçe I. Elizabeth'e suikast düzenlenmesine önayak olmu§ iki Papa'nın 
kastedildiği sanılıyor. Falstaff böylece "Türk Gregory" derken, Protestan 
Hıristiyanların iki can düşmanını bir anlamda birleştirmiş oluyor. 
(40) Walter Blunt'ın cesetinin suratındaki ifadeden söz ediyor. 
(41) Hidra: Klasik mitolojide, dokuz başlı canavar. Kesilen her baş yerine 
iki yeni baş çıkarmış. 
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GİRİş 

(Warkworth. Northumberland'in Şatosu'nun Önü.) 

(Her yaru diUerle boyanmı� halde Söylenti girer.) 

SÖYLENTI 
Açın kulaklarınlZt! 
Hem, yaygaracı söylenti konuştugtında, 
Hanginiz nkayabilir ki sözlerin giriş deli�ini? 
Ben Do�u'dan başlar, sarkan Batı'ya dek 
Posta atım Rüzgar üstünde gezer, 
Bu yerküre üzerinde oynanan sahneleri 
Hiç bıkmadan gözler önüne sererim. 
Dilimde sürekli iftiralar dolaşır; 
Her dilde iftira nasıl anhr bilirim; 
AsıIsız söylentilerle doldururum kulakları. 
Düşmanhk, güven veren gülücükler ardında 
Sinsi sinsi yaralar açadururken dünyada, 
Ben barıştan söz ederim. 
Üstelik Söylenti'den - benden - başka kim 
Ürkütür insanları, asker toplatır, siper kazdmr? 
Kimbilir hangi acıyla şişip kabarmışken devir; 
Amansız zorba Savaş onu olaylara gebe samr benim yüzümden; 
Hem de hiç ilgisi yokken! Söylenti bir kavaldır; 
SamIada, kuşkulada, tahminlerle öter. 
Çalması öyle kolay, öyle basittir ki; 
O sayıslZ başh ve her başından ayrı ses çıkan 
Akılsız canavar, o degişken kalabahk (1) bile 
Becerir onu çalmayı. Ama beni bilmeyen var mı ki, 
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Kendimi ev halkıma tanıtmaya çabalıyorum? 
Peki şimdi Söylenti'nin burda işi ne? 
Kral Harry'nin zaferinin önünde koşuyorum. 
Shrewsbury yakınındaki kanlı savaş alanında, 
Genç Hotspur ve birliklerini bozguna ugrattıj 
Bu kOstah ayaklanmanın alevini, 
Asilerin kendi kanıyla söndOrdü. 
Ama niye daha başta böyle dogru konuşuyorum? 
Benim işim tam tersini yapmak: Harry Monmouth'un, 
Soylu Hotspur'ün öfkeli kılıcına kurban gitti�ini; 
Kralın da, Douglas'ın gazabı önünde, 
Kutsanmış başını ölüme kadar e�igini yaymak. 
Şimdiye dek yapt�ım da bu: 
Shrewsbury'deki savaş alanıyla, 
Hoıspur'ün babası yaşlı Northumberland'ın 
Hastaymış gibi yatt�ı, köhne duvarlı, 
Y ıkık dökük kale arasındaki 
TOm kasaba ve köylere yaydım bu söylentiyi. 
Ulaklar at çatlatarak gelip duruyor; 
Ama aralarında, benden aldıklarından öte 
Tek bir haber getirebilen yok. 
Hepsi, Söylenti'den duyduklan, 
Huzur verici sahte haberlerle geliyorlar; 
Gerçek kötülükten beter haberlerle. 

(Çıkar.) 



BİRİNCİ PERDE 

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

(A)'1U Yer.) 

(Lord Bardolph girer.) 

LORD BARDOLPH 
Kim bakıyor bu kapıya? Hey! 

(KaplO girer.) 

Kont nerde? 

KAPıCı 
Ne diyeyim sizin için? 

LORD BARDOLPH 
Lord Bardolph bekliyor de Kont'a. 

KAPıcı 
Sayın Lord bahçeye çıktı. 
Lütfen efendim kapıya vurursanızı 
Kendi cevap verir. 

(Northumberland girer.) 

LORD BARDOLPH 
ışte kont geliyor. 

(KaplO çıkar.) 

NORTHUMBElU.AND 
Haberler nasıl Lord Bardolph? 
Her dakika bir dolap düzen d�urabilir. 
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Devir çı�Lflndan çıktı. Çekişme, 
Yemi keskin kaçmış at gibi, 
Gemi azıya almış, önüne geleni çi�neyip geçiyor. 

LORD BARDOLPH 
Soylu Kont, 
Shrewsbury'den güvenilir haberlerim var size. 

NORTHUMBERLAND 
İyi haberdir inşallah! 

LORD BARDOLPH 
Daha iyisi can sa�lı�ı. 
Kral nerdeyse ölüm der�cesinde yaralı 
Ve, o�lunuz sayın Lordumun şansına, 
Prens Harry de kesin öldürülmüş; 
Her iki Blunt'ın canını ise Douglas almış. 
Genç Prens John, Westmoreland ve Stafford 
Savaş alanından kaçmışlar. 
Harry Monmoutb'ın arkadaşı, o domuz yavrusu, 
Semiz Sir John'a gelince: o�lunuza esir düşmüş. 
00, böyle şanlı bir gün; 
Kavganın, kapışmanın, zaferin böylesi, 
Sezar' ın başarılarından bu yana 
Hiçbir ça�ı onurlandırmadı. 

NORTHUMBERLAND 
Bu haberler nerden geldi? 
Siz savaş alanını gördünüz mü? 
Shrewsbury'den mi geliyorsunuz? 

LORD BARDOLPH 
Ordan gelen biriyle konuştum Lordum; 
İyi aileden, tanınmış biri. 
Bütün bu haberlerin dogru oldugunu 
Bana açıkça söyledi. 

NORTHUMBERLAND 
İşte uşa�ım T ravers geliyor; 
Geçen salı onu haber getirmeye göndermiştim. 

(Travers girer.) 
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LORD BARDOLPH 
Lordum, ben yolda onu geçmiştim; 
Sanmam ki, benden aldıkları dışında 
Size verecek daha gUvenilir haberleri olsun. 

NORTHUMBERLAND 
Eh, Travers, hangi hayırlı haberlerle geldin? 

TRAVERS 
Lordum, 
Sir John Umfrevile beni iyi haberlerle çevirdi; 
Atı daha iyi oldugundan da beni geçti. 
Arkasından da atını çatlatırcasına koşturan 
Bir heyefendi geldi 
Ve kan içinde kalmış atına 
Soluk aldırmak için yanımda durup 
Chester yolunu sordu. 
Ona, Shrewsbury'den haber var mı diye sotdugumda, 
Asilerin şansı iyi gitmiyor dedi bana; 
Genç Harry Perey'nin de mahmuzu qumuş. 
Sonra da yaman atının başını çevirdi, 
Öne e�ilip zavanı atın 
Yorgunluktan inip kalkan kamına 
Mahmuzlu topu�unu geçirdigi gibi, 
Başka bir şey sormama fırsat vermeden 
Yolu yutar gibi fırladı gitti. 

NORTHUMBERLAND 
Ne? Bak işte ! 
Genç Harry Perey'nin mahmuzu �umuş mu dedi? 
Hotspur, yani sıcak mahmuz, Coldspur, 
Yani sogok mahmuz olmuş öyle mi? 
Asilerin talihi yaver gitmemiş demek. 

LORD BARDOLPH 
Lordum, bakın bence, 
Gün, oglunuz genç Lordumun olacak; 
Şerefimle söylUyorum, olmazsa, 
Bir ipek iplige baronlugumu veririm, 
Siz hiç merak etmeyin. 
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NORTHUMBERLAND 
Peki, Travers'in yanından geçen adam 
Niye öyle kaybetmekten söz etmiş? 

LORD BAROOLPH 
Kim, o mu? 
Bindi�i atı çalmış beş para etmez biri o. 
Kafasından uydurmadıysa adam d�ilim. 
Bakın, yeni haberler var. 

(Mortan girer.) 

NORTHUMBERLAND 
00, adamın yüzüne bak; 
Kitabın başlık sayfası gibi, 
Trajedinin özetini anlatıyor.(2) 
Dalga dalga gelen selin açtı�ı izler de 
Kıyılarda böyle belli olur. 
Söylesene Mortan, Shrewsbury'den mi geliyorsun? 

MORTON 
Shrewsbury'den koşarak geldim soylu lordum: 
t�renç ölUm bizimkileri ürkütmek için 
En çirkin maskesini takmıştı orda. 

NORTHUMBERLAND 
Peki �lum nasıl; ya kardeşim? 
Titriyorsun ve yüzündeki sarılık, 
Dilinden daha iyi aç� vuruyor aklındakini. 
Herhalde gece yarısı Priamos'un perdesini açıp, 
ona T raya'nın yarısının yand�ını söyleyecek kişi de, 
Böyle bitkin, ruhsuz, cansız, ezik, 
Gözlerinin feri kaçmış, üzüntüden çökmüş biriydi. 
Ama o daha söyleyecek söz bulamadan, 
Priamos yangını bulmuştu bile; 
Ben de, senin söylemene gerek kalmadan, 
Percy'min öldü�nü anladım. 
Sen diyecektin ki, "Oglun bunu bunu yaptı, 
Kardeşin şunu yaptı; soylu Douglas şöyle çarpıştı" 
- Ve benim obur kulaklarımı 
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Onların yürekli dövü§leriyle dolduracaktın. 
Sonunda da, gerçekten kul�ımı tıkamak için, 
Bütün bu övgüleri bir solukta üfleyip savuracak 
Ve sözünü, ''Karde§, evlat, hepsi öldü," 
Diye bitirecektin. 

MORTON 
Douglas ya§ıyor, karde§iniz de şimdilik öyle; 
Ancak, <>glunuz Lorduma gelince . . .  

NORTHUMBERlAND 
Tabii o öldü. 
Gördün mü, §üphe nasıl hazırcevap oluyor! 
Bilmek istemedi�i §eyden korkan ki§i, 
Korktu�nun ba§ına geldi�ini 
Ba§kalarının gözünden içgüdüsüyle anlar. 
Yine de, konu§ Morton, 
Bir Kont'a, kehanetinin yalancı oldu�unu söyle; 
Merak etme, ben bu hakareti hoşgörür, 
Bana yaptı�ın karşıııgında seni zengin ederim. 

MORTON 
Öyle büyüksünüz ki, 
Sözünüzü yalanlamak benim haddime degiı; 
Sezileriniz çok keskin, korkularınız çok haklı. 

NORTHUMBERLAND 
Yine de, Percy öldü deme bana. 
Gönülsüz bir itiraf görüyorum gözünde. 
Başını sanıyorsun; d<>gruyu söylemekten korkuyor, 
Ya da onu günah sayıyorsun. Öldürüldüyse, söyle; 
Ölümü haber veren dilde suç aranır mı? 
Günah işleyen kişi, ölmüşü inkar edendir, 
Ölüye cansız diyen de�il. 
Yine de, kötü haberi ilk getiren 
Kazançlı da çıkmaz bu işten: 
Onun sesi artık hep, 
Ayrılan bir dostun ardından çınlayışı hatırlanan 
Buruk bir çan sesi gibi gelecektir kula�a. 
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LORD BARDOLPH 
Oglunuzun öldügünü hiç sanmıyorum Lordum. 

MORTON 
Tanrı bilir görmemiş olmayı istedigim şeye 
Sizi inandırmak zorunda oldugum için üzgünüm. 
Ama şu gözlerim onu kanlar içinde gördü; 
Harry Monmouth karşısında 
Halsiz, bitkin ve soluk solu�aydı; 
O hiç kimseden yılmayan Percy'yi, 
Amansız bir öfkeyle yere vurmuş tu hasmı. 
Yıkıldı�ı yerden de bir daha d�rulamadı. 
Kısacası; hayattayken, 
Ordugahtaki en uyuşuk köylünün bile 
Kanını tutuşturmaya yeten oglunuzun ölümü, duyuldu�u anda, 
En çelik yürekli askerinin bile 
Ateşini, tavını aldı götürdü. 
Adamlarının benli�i de, 
Onunkiyle aynı çelikten dövülmüştü çünkü: 
Ondaki çeli�in tavı kaÇıP zayıflayınca, 
Geri kalan herkes de, a�ır ve yumuşak kurşun gibi, 
Gerisin geri kıvrılıverdiler 
Ve, özünde a�ır şeyler, 
Fırlatıldıklarında nasıl daha hızlı uçarsa, 
Hotspur'ün kaybıyla agırlaşan adamlarımız da, 
Bu yükü, korkularıyla öyle hafiflettiler ki, 
Ok bile hedefine, 
Can güvenliklerini hedefleyen adamlarımlZın 
Savaş alanından kaçarken uçtugu kadar hızlı uçamaıdı. 
ışte, soylu Worcester tam o sıra tutsak alınmış. 
Durmadan işleyen kılıcı 
Kralın benzerini üç defa öldüren 
Kanlar içindeki Douglas da, 
O zaman gevşemeye başlamış. 
Böylece de, arkalarını dönenlerin utancına su serpmiş, 
Kaçarken korkuyla tökezleyince yakalanmış. 
ışin özeti şu ki, 
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Kral kazandı ve size karşı. 
Hiç vakit kaybetmeden, 
Genç Lancaster'le Westmoreland'ın komutasında 
Asker gönderdi. Haberlerin hepsi bu kadar. 

NORTHUMBERlAND 
Bunun için yas tutmaya yeterince vakti m olacak. 
Kimine zehir derman olur: 
�er iyi olsaydım, bu haberler beni hasta edebilirdi; 
Ama hasta oldu�um için beni biraz iyileştirdiler. 
Hastalıktan zayıf düşmüş eklemleri, 
Gevşemiş menteşeler gibi, 
Yaşamın yükü altında çözülürken, 
Nöbetin etkisiyle çılgına dönüp, 
BakıclSmm kollarından ateş gibi fırlayan 
Zavallılarda oldu�u gibi, 
Benim üzüntüyle zayıflayan eklemlerim de, 
Şimdi üzüntüyle kamçılandı ve üç kat daha güçlendi. 
Haydi yok ol öyleyse, kibar baston! 
Bundan böyle bu elleri, 
Çelik pullardan yapılma eldivenler saracak. 
Ve sen de çek git, hastalıklı ı:akke! 
Kan kokusu alan prensIerin hedef aldı�ı 
Bu baş için fazla şirin bir örtüsün sen: 
Demir kelepçe sarılsm başıma şimdi; 
Zaman ve kinin kotarabilece�i en çetin saatler 
Varsın gelsin artık 
Gözü dönmüş Northumberland'in üstüne! 
Gökkubbe top�ı öpsün isterse! 
Do�nın eli, azgın setlere gem wrmasm! 
Yok olsun düzen! 
Ve artık bu dünya, uıayıp giden bir perdede, 
Tükenmeyen kavgalara sahne olmaktan çıksın. 
Tüm imanlıkra, ilk çocuk Kabil'in ruhu egemen olsun; 
Herkesin gözünü kan bürüsün, 
Ki bu şiddet-dolu sahne son bulsun 
Ve ölüleri de karanlık gömsün. 
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LORD BAROOLPH 
Bu zorlu üzOntü 

IT. Bölıım, i. Perde, i. Salme 

Size haksızlık ediyor Lordum. (3) 
MORTON 

Sevgili Kont, 
Şeref duygusuyla aklın buyru�nu birbirinden ayırmayın; 
Sizi seven tüm yandaşlarınlZın hayatı 
Sizin sal!l�ınıza baı!lı; sal!lıl!ınlZ ise, 
Böyle fırtınalı duygulara kendinizi kaptırırsanlZ 
ıster istemez çökecektir. 
"Haydi asker toplayalım," demeden önce, 
Savaşın sonucunu hesaplamış 
Ve bu arada olabilecekleri de göze almıştınız. 
Çarpışmalar sırasında, darbelerden birinin de 
OI!lunuza rastlayabileceı!ini dOşünmüş olmalıydınız. 
Tehlikeden tehlikeye koştu�nu, 
Uçurumun kenarında dolaşt�ını ve düşmesi ihtimalinin 
Kurtulması ihtimalinden yüksek oldu�nu biliyordunuz. 
Bedeninde yara, kesik açılabilecel!inin, 
Gözüpek ruhunun onu, en amansız çarpışmaların 
Ortasına atacal!ının farkındaydınız. 
Ama yine de, "Hadi git!" dediniZi 
Var oldul!u pekaıa bilinen tehlikelerden hiçbiri, 
Bu davanın inatla sUrdurOlmesini engelleyeqı.edi. 
Öyleyse, olması muhtemel olanın ötesinde, 
Ne oldu, ya da bu yaman dava ne getirdi? 

LORD BARDOLPH 
Bu kayıpta payı olan hepimiz 
Tehlikeli denizlerde dolaştıgımlZı 
Ve hayatta kalma şansımlZın onda bir oldu�nu biliyorduk; 
Ama çıkarımlZı dUşUnerek her şeyi göze aldık, 
Endişelerimize kulak tıkadık 
Ve şimdi yenildigimize göre, baştan başlayalım. 
Haydi, canımızı da, mahmlZı da koyalım ortaya. 

MORTON 
Vakti geldi de geçiyor bile. Yüce Lordum, 
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Kesin olarak duydu�uma göre, 
Sayın Başpiskopos, seçme askerlerle ba,kaldırmış. 
Adamlarını kendine çifte güvenceyle ba�layan biridir o. 
Lordum, �lunuzun ardında sava�ı diye 
Yalnızca birer beden, birer gölge ve hayalet vardı. 
Çünkü o "ayaklanma" denen söz, 
Ruhlarını, eylemi yapacak bedenlerinden ayırmıştı. 
Bu yüzden kerhen, zorla dövüştüler, ilaç içer gibi. 
Aslında, bizden yana olan yalnızca silahlarıydı. 
Ruh ve gönüllerine gelincej bu "ayaklanma" sözü, 
Göldeki balıklar gibi dondurmuştu onları. 
Ancak, şimdi Piskopos ayaklanmayı dine dönü,türüyorj 
oa,üncelerini içten ve kutsal saydıkları için, 
Hem bedenleriyle, hem de kafalarıyla gidiyorlar peşinden; 
Taraftarlarını da, Kral Richard'ın, 
Pomfret'in taşlarından kazınmış kanıyla artırıyor. (4) 
Davası ve kavgası için deste�i Gökyüzünden alıyorj 
Toplad�ı adamlara, ülkenin ba,tan başa, 
Büyük Bolingbroke'un ayaklarının altında, 
Kanlar içinde can çekiştigini söylüyor. 
Bu yüzden de her cinsten adam onun peşine takılmış. 

NORTHUMBERlAND 
Bunları önceden de biliyordum, ama, d$su, 
Üzüntüm hepsini aklımdan silm�ti. 
Haydi, gelin benimle ve herkese, 
Güvence ile intikamın en uygun yolunu gösterin. 
Ulaklar, mektuplar gönderin, 
Vakit geçirmeden taraftar toplayın. 
Adama en çok ihtiyacımız varken, 
Kimse kalmadı yanımızda 

(Çıkarlar.) 
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İ k i n c i  S a h n e  

(Londra. Bir Sokak) 

(Sir John Falstaff ve Fooraif'ın kılıcı'Yla kalkanını taşı'Yan Uşagt girer.) 

FALSTAFF 
Hey, dev adam, (5) ne diyor doktor döktüğüm suya? 

UŞAK 
Dedi ki, efendim, suyun kendisi iyi ve sağlıklıymışi ama sahibin
de sayamayacağı kadar çok hastalık olabilirmiş. 

FALSTAFF 
Herkesin derdi benimle. Harcı ahmaklıkla karılmış bu insan de
nen varlığın beyni, benim yarattığımdan, ya da benimle yaratı
landan öte, güldürüye yakın bir şey yaratabilmekten aciz. Kendim 
zeki olmaktan başka, herkesteki zekanın da kaynağı ve nedeni
yim. Şimdi de burda, senin önüne düşmüşüm, yavrularının hepsi
ni ezip öldürmüş, yalnızca birini bırakmış domuz gibi yürüyorum. 
Eğer Prens seni, benim boyuclanm daha iyi görünsün diye hizme
time vermediyse ben deabir şey bilmiyorum. Seni kahpe bücilr; 
aslında arkamdan geleceğine, süs olup şapkama ilişsen daha uy
gun olurdu. Şimdiye dek hiç akik takmamıştımi ama seni altın ya 
da gümüş yuvaya oturtacağlffil sanmai en adi kılığa sokup mücev
her diye efendine geri göndereceğim senii efendin olacak o tüysüı 
toy Prense. Onun çenesinde tüy bitinceye kadar benim avucum
da çoktan sakal çıkar; ama ona sorsan, suratının kral suratı oldu
�nu iddia etmekten geri durmaz. Tanrı bir gün O işi de tam.amlar 
elbet, henüz kaybolmuş bir şey yok. Bence kral suratını kendine 
saklayabilir, çünkü berbere üç kuruşluk iş yok orda. Yine de, san
ki babasının bekarlığından beri erkek olagelmiş gibi horoılanıp 
duruyor. Teveccühü kendinin olsun, ama inan benimkini kaybet
mek üzere. Oocuğumla paturum için istediğim satene ne diyor 
Dommelton Usta? 
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UŞAK 
Bardolph'tan daha iyi bir kefil bulman gerekiyormuş. Onun sene, 
dini de, seninkini de sa�lam de�il diye kabul etmiyor. 

FAlSfAFF 
Allah belasım versin açgözlü herifin! Umarım a�ı daha da ya, 
nar! Kahpe dölü Achitopheıı(6) Su katılmamış aşagılık bir hem 
bu: Beyefendileri bulmuş da senetlerini begenmiyoc! Babası belir, 
siz kel kafaları Topuklu pabuçtan başkasını giymez, kuşaklarında 
bir tomar anahtarla gezerler. Heriflerle namuslu bir iş yapmaya 
kalkıştıgmda da güvence diye tuttururlar. Agzımı "güvenceliyle 
tıkayıp sesimi keseceklerine, fare zehiri verseler daha iyiydi. Be, 
nim gibi bir katıksız şövalyeye yirmi iki yarda saten gönderecek 
diye beklerken, çıkıp gelen "güvenceli oluyor. Eh, güvencesiyle 
rahat uyusun, boynuzu dolu(1) nasıl olsa; kendisi fenede göreme, 
se de, karısınm cömertligi günışıgı gibi ortada. Bardolph nerde? 

UŞAK 
Siz ekselanslacına at almak için Smithfield'e gitti. 

FAlSTAFF 
Ben herifi Paul's'dan almıştım, o da bana Smithfield'den at alı, 
yor. Kendime kerhaneden bir de kar� bulabilsem, uşaklanmış, at, 
lanmış ve karılanmış olurdum. 

(Lord Baş'Yargıç'la Hizmetkdr girer.) 
UŞAK 

Efendim, bakın, Bardolph yüzünden kendisine vurdu diye Prens'i 
tutuklayan soylu bey geliyor. 

FAlSTAFF 
Hadi gel, bizi görmesin. 

BAŞYARGıÇ 
Kim şu giden? 

HIZMETKAR 
Falstaff, Saym Lordum. 

BAŞYARGıÇ 
Şu soygunda adı geçen mi? 

HİZMETKM 
Evet, Lordum, ama o günden beri Shrewsbury'de önemli epey 
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hizmeti olmuş. Duyduguma göre şimdi de bir miktar askerle Lord 
John Lancaster'e gidiyormuş. 

BAŞYARGıÇ 
Ne? York'a mı? Çabuk çai!ır onu. 

HIZMım<AR 
Sir John Falstaff! 

FAlSTAFF 
�lum, sagır oldu�umu söyle ona. 

UŞAK 
Daha yüksek sesle konuşun; efendim sagırdır. 

BAŞYARGıÇ 
lyi şeyleri duymadı�ına hiç şüphe yok. 
Git kolundan çek; onunla konuşmam gerekiyor. 

HlZMETKAR 
Sir John! 

FALSTAFF 
Ne! Genç yaşta dileniyor musun? Savaş yok mu? ış yok mu? Kra
lın kurallara ihtiyacı yok mu? Asil1ere asker gerekmiyor mu? Ta
bii karşı tarafa katılmak ayıp olur, ama dilenmek, en kötü tarafta 
olmaktan beterdir; hatta, "ayaklanma" sözU bu işin kötüıOgUnU 
anlatmaya yetersiz kalsa bile'. 

HIZMETKA.R 
Beni karıştırıyorsunuz efendim. 

FALSTAFF 
Nedenmiş; sana namuslu adamsın mı dedik? Şövalyeligim ve as
kerligim bir yana, öyle dediysem, adi bir yalan söylemişim demek
tir. 

HIZMETKAR 
O zaman efendim, izninizle, şövalyeli�iniz ve askerli�iniz bir ya
na; e�er benim namuslu bir adam olmadıgımı söylüyorsanız, adi 
bir yalan söylüyorsunuz demek zorundayım. 

FALSTAFF 
lznimle mi? Benim ayrılmaz parçam olan şeyleri bir yana bırak
mak ha? Buna izin vermektense, asılmaya razı olurum; e�er sen 
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de izin alırsan, asılmaya layıksın. Yanlış koku aldın sen. Hadi yü
rü, bas bakalım! 

HlZMETKAR 
Efendim, Lordum sizinle konuşmak istiyor. 

BAŞYARGıÇ 
Sir John Falstaff, biraz konuşabllir miyiz? 

FAlSTAFF 
00 Sayın Lordum! Size hayırlı günler dilerim. Sizi dışarda gördü
�üme sevindim - Rahatsız oldu�unuzu duymuştum. Umarım izin
siz çıkmadınız. Sayın Lordum, gençlik günleriniz çok geride kal
mamış olmakla birlikte. yaş ilerliyor gibi; hafif olgunluk belirtileri 
var. Sizden rica ediyorum, sa�ltgınıza çok, çok dikkat edin. 

BAŞYARGıÇ 
Sir John, Shrewsbury'ye gitmeden önce sizi aratmıştım. 

FAlSTA'FF 
Saygıdeger Lordum, duyduguma göre Majesteleri, Gal'den biraz 
huzursuz dönmüş. 

BAşYARGıç 
Ben Majestelerinden söz etmiyorum. Sizi çagırtttgımda gelmedi
niz. 

FAlSTAFF 
Ayrıca kulagıma geldigine göre, Ekselanslarına yine şu kahpe dö
lü felç gelmiş. 

BAŞYARGıç 
Eb, Tanrı yardımclSı olsun. Şimdi söyleyeceklerimi dinleyin lüt
fen. 

FAlSTAFF 
Bu felç, galiba, bir tür uyuşuklukmuşi yani sayın lordları, kanda 
bir çeşit uyumaymış, kahpece bir karıncalanma yani. 

BAŞYARGıç 
Olabilir, ama bana niye anlatıyorsunuz bunu? 

FAlSTAFF 
Bunun nedeni, fazla üzüntü, çalışma ve beyindeki rahatsızlık. Et
kilerinin kaynagını Galen'de (8) okudumi bir çeşit sagırlık. 
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BAŞYARGıÇ 
Bence bu hastalıga siz de yakalandınız, çünkü ne dedi�imi duy· 
muyorsunuz. 

FALSTAFF 
Tamam Lordum, tamam. Aslında, izninizle, benimkisi dinleme· 
me hastalı�ı yani kulak vermeme demek istiyorum. 

BAŞYARGıÇ 
Bence, hapishane yönünde kıçımza yiyece�iniz bir tekme, kula�ı. 
mza iyi gelir; dokrorunuz olmaya da can atıyorum. 

FALSTAFF 
Hazreti Eyüp kadar yoksul olabilirim Lordum ama onun kadar sa· 
bırlı de�ilim. Yoksulluk açısından, sayın lordları bana mahkOmi· 
yet iksiri sunabilirler; ancak sabır konusunda tavsiyelerinize harfi 
harfine uyaca�ıma ne bir gram ne de bir dirhem şüphe olabilir. 

BAŞYARGıÇ 
Sizin için ölüm kalım meselesi olabilecek konuları konuşmak 
için beni görmenizi istemiştim. 

FALSTAFF 
Bu ülkenin kurallarına göre, o sıra askerlik hizmeti yaptı�ım için 
gelmemiştim. 

BAŞYARGıÇ 
Do�usu şu ki, Sir John, yaşamınız koca bir rezalet. 

FALSTAFF 
Şu kemerime bakın; böyle kemere, böyle rezalet! 

BAŞYARGıÇ 
Geliriniz cılız, ama göbejtiniz şişkin. 

FALSTAFF 
Keşke gelirim şişkin, göbejtim cılız olsaydı. 

BAŞYARGıÇ 
Genç Prensi yoldan çıkardınız. 

FALSTAFF 
O beni yoldan çıkardı. Ben koca göbekli adamım, o da köpejtim. (9) 

BAŞYARGıÇ 
Yeni kapanmış bir yarayı açmak istemiyorum. Shrewsbury'deki 
gündüz hizmetiniz, Gad's Hill'deki gece işinizin üzerine biraz yal. 
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dız çekti. Bu işten böyle huzuda sıyrılmayı, şu huzursuz günlere 
borçlusunuz. 

FAlSTAFF 
Lordum! . . .  

BAŞYARGıÇ 
Neyse, şimdilik durum iyi gidiyor; dikkat edin de öyle sürsün; 
uyuyan kurdu uyandrrmaym. 

FAlSTAFF 
Kurdu uyandrrmak, tilki kokusu (10) almak kadar kötüdür. 

BAŞYARGıÇ 
Ne! Sizin bir mumdan farkınız yok: Iyi tarafı yanıp bitmiş bir 
mum! 

FAlSTAFF 
Aıman bir mum, Lordum, saf donyaltından yapılma; kaynagı da, 
gördügünüz gibi, bende. 

BAŞYARGıÇ 
Yüzünüzdeki beyaz tellere bakan sizi daha ağrrbaşlı samr. 

FAlSTAFF 
Tellerin a�ırlı�ı daha aşa�ı wruyor. 

BAŞYARGıÇ 
Kötülak mele�i gibi, her yerde Prens'in peşindesiniz. 

FALSTAFF 
Yo haylI' Lordum, melekler, melek resimli paralar gibi, hafif ka
çar; ama umarım beni gören, tartmadan alacaktrr. Ama d�rusu 
bazen de pek geçerli olmuyorum. Ne bileyim ben, şu kabzımallık 
ç�ında erdemin de�eri öyle düştü ki, gerçek yiltitlere ayı bakıcılı
gı düşüyor; kıvrak zekalar, meyhanelerde hesap almakta harcanı
yori insana vergi tüm niteliklerin, ça�ımızdaki yozlaşma yüzün
den kuşburnu kadar degeri kalmadı. Siz yaşlılar biz gençlerin ha
linden anlamıyorsunuz; bizim cigederimizdeki yangını kendi saf
ranızın acdı�ıyla ölçüyorsunuz. (ll) Gençliltin dorultunda olan 
bizler de, kabul etmeli ki, deli doluyuı. 

BAŞYARGıÇ 
Her halinizle yaşlılar hanesinde yer aldıgınız halde, adınızı genç-
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ler l istesine mi yazıyorsunuz siz? Gözleriniz ıslak, elleriniz kuru, 
yanaklarınız sarı, sakalınlZ beyaz, dizleriniz bükük, göbeltiniz çıkık 
de�il mi? Çatlak sesli, kesik soluklu, çifte gerdanlı, kıt akıllı, her 
yanından eskilik sarkan biri de�il misiniz? Ve yine de kendinize 
genç mi diyorsunuz? Ayıp, Sir John, ayıp� 

FALSTAFF 
Lordum, ben �ıeden sonra saat üçte do�muşum, beyaz bir kafa 
ve yuvarlakça bir göbekle. Sesime gelince, onu seslenmekten ve 
ilahiler söylemekten kaybettim. Gençligimi daha fazla kanıtlama
ya gerek görmüyorum. Aslında, akıl ve zeka yönünden yaşlıyırnj 
eger dansta benimle bin marka yarışacak varsa, bana parayı borç 
versin ve çıksın karşıma. Prensin size attı�ı tokata gelincej o kaba 
bir prens gibi patlattı tokadı, siz de duyarlı bir lord gibi sineye 
çektiniz. Bu konuda onu payladım ve o aslan yavrusu da tövbe et
ti. 
(Kendi kendine) 

- tabii, tövbe elbisesi ve kül yerine, ipek ve yıllanmış şarap kulla
narak! 

BAŞYARGıÇ 
Eb, dilerim Tanrı Prens'e daha iyi bir yoldaş gönderir! 

FALSTAFF 
Tanrı yoldaşa daha iyi bir Prens göndersin. Ondan paçamı kurta
ramıyorum. 

BAŞYARGıÇ 
Kral sizinle Prens Harry'yi ayırdı zaten. Lord John Lancaster'la gi. 
dece�ini duydum i Başpiskopos'la Kont Northumberland'a karşı. 

FAısTAFF 
Parlak zekanıza ne kadar teşekkür etsem azdır efendim. Ama ba
kın, evlerinde 'sayın bayan Barış'ı öpen hepiniz dua edin de, ordu· 
larımız sıcak bir günde çarpışmasınj çünkü, Tanrı hakkı için, ya· 
nıma iki gömlek alıyorum ve çok fazla terlememem gerekiyor. 
Eger sıcak bir güne rastlarsa ve ben de şişem dışında herhangi bir 
şey sallamak durumunda kalırsam, bir daha hiç beyaz tükürerne· 
yebilirim. (12) Kralın a�zından ne zaman tehlikeli bir iŞ çıksa, hep 
bana kakalanıyor. Iyi de, ben de sonsuza kadar yaşayarnam ya -ama 
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bizim İngiliz milleti hep böyle olmuştur, ellerine iyi bir şey geçti 
mi, suyunu çıkarmadan edemezler. E�er bana ille de yaşhsın di. 
yorsantı, o zaman biraz huzur vermelisiniz. Hey Tanrım, keşke 
adım düşmanı bu kadar dehşete dÜşlirmeseydi. Böyle koştura koş. 
tura aşınıp yokolmaktansa, paslanıp çürüyerek ölmeyi ye�lerdim. 

BAŞYARGıÇ 
Namuslu olun siz, namuslu. Haydi, Tanrı seferinizi başarılı kılsın. 

FAlSfAFF 
Sayın Lordum, biraz malzeme almak için bana bin pound borç 
verirler mi acaba? 

BAşYARGıç 
Bir kuruş bile vermem! Hiç sabır denen şey yok sizde - hemen 
para! Haydi, hoşçakalınj kuzenim Westmoreland'a selam götli· 
riln. 

(Baş'Yargıç' la Hi:unetkdr Çıkar.) 

FAlSfAFF 
GötOrürsem Oç kişilik balyozla (13) dövsOnler beni. Gençleri se
vişmekren nasıl ayıramazsan, yaşlıları da açgözlOlokren ayıramaz
sın. Ama, birinin başına gut musaUat olur, ötekinin canına da 
frengi okur. Hey, oı!lum! 

UŞAK 
Buyrun. 

FAlSfAFF 
Kesernde ne kadar para var? 

UşAK 
Yedi "groat" iki peni. 

FAlSfAFF 
Kesemdeki şu cılızlık hastalı�ına da çare bulamadım gitti. Borç 
para işi uzatmaktan başka işe yaramıyorj hastal�ın tedavisi yok. 
Al şu mektubu Lord Lancaster'a götOrj şunu Prens'e; şunu Kont 
Westmoreland'a - şunu da Ursula denen o kocakarıya. Sakalım
daki ilk beyaz teli gördo�omden beri her hafta kadınla evlenece
�ime yemin ediyorum. Hadi yOrO beni nerde bulaca�ını biliyor. 
sun. 
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(Uşak çıkar.) 

Hay şu gutu frengi çarpsın! Ya da, hay şu frengiyi gut çarpsın! 
Çünkü ya biri ya ötekisi ayak başparma�ıma musallat oldu. To
pallasam da önemi yok; nasıl olsa savaŞtaylZ, emekliligim için de 
bahane olur. Sivri zeka dedigin, her şeyi çıkarına kullanmayı bil
meli; hastalı�ı bile! 

(Çıkar.) 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(York. Başpiskopos'un Sara'YI.) 

(York Başpiskoposu, T eşrifatçıbaşı Kant Thomas Mowbrcry, Lord Has
tings '-'f Lord Bardo/ph girer.) 

BAŞPISKOPOS 
ışte davamlZl duydunuz ve imkanlarımlZı gördünüz 
Ve, pek soylu dostlarım, hepinizden rica ediyorum, 
Ümidimiz ne olabilir, görüşlerinizi açıkça söyleyin. 
Önce, Lord Teşrifatçıbaşı, siz ne diyorsunuz? 

MOWBRAY 
Silaha sarılmakta haklı oldu�muı görüşündeyim; 
Ancak, Kral'ın gOç ve kuvvetine karşı, 
Başımız dik ve yOre�imiz pek yürüyebilmek için 
Elimizdeki imkan ve birlikleri kullanma konusunda 
Daha tatmin edici bir yol izleyebiliriz. 

HASfINOS 
şu anda topladı�ımlZ seçme asker sayısı 
Yirmi beş bine ulaştı. 
Başına gelenlerden sonra içinde körüklenen alevle 
Yüre�i yanan de�erli Northumberland'dan da 
Büyük ölçüde takviye birlikleri alma umudundayız. 

LORD BARDOLPH 
O halde, Lord Hastings, mesele, 
Mevcut yirmi beş bin askerimiıin, 
Northumberland olmadan tutunup tutunamayacagında. 
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HASTINGS 
O olursa tutunabiliriz. 

LORD BARDOLPH 
Evet, konu da bu ya. 
�er onsuz zayıf kalaca�ımlZ düşünülüyorsa, 
Bence onun yardımı bize ulaşmadan 
Çok ileri gitmemeliyiz. 
Çünkü, bu kadar kana bulanmış bir işte, 
Belirsiz bir yardımla ilgili 
Tahmin, beklenti ve varsayıma yer olmamalı. 

BAŞPISKOPOS 
Çok d�ru Lord Bardolph ve nitekim, 
Shrewsbury'de genç Hotspur'ün durumu buydu. 

LORD BARDOLPH 
Öyleydi Lordum: 
Ümitten bir astar geçirmiş üstüne, 
Yardım sözleriyle ve havayla besleniyordu; 
Sonuçta düşündüklerinin en ufagından daha ufak çıkan, 
Kocaman bir güç beklentisiyle kabarıyordu. 
İşte böyle, delilere yakışır bir hayat gücüyle 
Birliklerini ölüme götürdü ve 
Felaketine gözü kapalı attı kendini. 

HASTINGS 
Yine de, izninizle, ihtimalleri araştırmanın 
Ve akla yakın ümitler üzerinde durmanın da zararı yoktur. 

LORD BARDOLPH 
Evet, eger şu andaki durumuyla savaş 
- Hemen yapmamız gereken iş, süregiden çatışma -
Baharda ilk tomurcuklar göründü�nde uyanan 
Ümitlere benzer duygularla yürütülecekse; 
Bilmeliyiz ki, tomurcu� don vurur korkusu, 
Meyve alaca�lmlZ ümidini bastırır. 
Bina yapmak istedi�imiz' zaman, 
Önce arsayı inceler sonra plan çizeriZi 
Evin şeklini gördükten sonra da 
ınşaat maliyetini hesaplarız. 
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�er bu maliyet ödeme gücümüzü aşıyorsa, 
Yapaca�ımıı şey, ya oda sayısını azaltarak, 
Yeni bir plan yapmak, 
Ya da gerekiyorsa evi yapmaktan vazgeçmektir. 
Şimdi bu büyük işte - ki, nerdeyse, 
Bir kraııı�ı yıkıp, bir başkasını dikmek demek 
Durumu ve planı çok daha iyi incelemeliyizj 
Sa�lam bir temel üzerinde uyuşmalıyııj 
Kadastro memur1arına danışmalı, 
Kendi konumumuzu bilmeliı 
Böyle bir işin altından kalkıp kalkamayacaltımııı, 
Engelleri de dikkate alarak'araştırmalıyıı. 
Yoksa, �ıtlar ve rakamlardan destek alıyor, 
ınsanların kendileri yerine, adlarını kullanıyor oluruz: 
Gücünü ve imkanlarını aşan bir ev planı yapan ve, 
ış yarılandı�ında vazgeçerek, yarı bitmiş yapıyı, 
A�layan bulutlara çıplak bir kurban gibi sunarak 
Parçalansın diye hırçın kışın zorbalıltına bırakan biri gibi. 

HASTINGS 
Diyelim ki ümitlerimiz, ki henüz serglıklı d�bilir, 
Ölü dogmuş olsunj bekledi�imiz son adam da gelmiş olsun. 
Bence yine de, şu anda oldugumuz kadarıyla, 
Kral'ınkine eşde�er güçte bir orduyuz. 

LORD BARDOLPH 
Ne? Yani Kral'ın yirmi beş bin adamı mı var? 

HASTINGS 
Bize göre, evetj 
Hatta o kadar bile de�il Lord Bardolph. 
Çünkü birlikleri, şu kaynaşan günlerde, 
Üç başla yönetiliyor: Bir grup, Fransızlara karşı; 
Biri Glendower'aj üçüncüsü de tabii bize. 
Böylece zayıf Kral üçe bölünmüş durumda; 
Yoksulluktan bomboş kasaları da tın tın ötüyor. 

BAŞPiSKOPOS 
Kuvvetlerini toplayıp 
Tam güçle üstümüze gelir diye korkmaya gerek yok. 
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HASTINGS 
Bunu yaparsa, arkasım korumasız brrakmış olur. 
Fransızlarla Galliler de ensesinde hırlayıp durduklarına göre, 
Hiç korkmaym. 

LORD BARDOLPH 
Bize gönderecegi birliklerin başlOda kim olabilir? 

HAS"fINGS 
Lancaster Dokü ve Westmoreland; 
Gallilere karşı da, kendisiyle Henry Monmouth; 
Ama Fransızlara karşı kimin gidecegini kesin bilmiyorum. 

BAŞPİSKOPOS 
Haydi yürüyün, 
Silaha sarıldıgunlZı duyurahm. 
Halk seçti�i taraftan bezmiş durumda; 
Gösterdikleri abartılı sevgi burunlanndan geldi. 
Halk tabakasının gönlilnde kurulan yuvanm 
Temeli çilrük, ömrü klSa olur. 
Ah şaşkın kitle; ne de coşkulu bir alkışla 
Gökleri çınlatmıştm BOlingbroke'a arka çıkarken; 
Hem de daha senin istedigin gibi biri olmadan önce! 
Ama şimdi, senin zevkine göre donatınca kendini, 
Hayvanca iştahlOla tıksmncaya dek yiyen sen, 
Öyle tıkandın ki onunla, 
Şimdi var gücUnle geri kusmaya çalışıyorsun. 
Ah, seni sokak köpegi, sen Kral Richard'ı da 
O pis bagazından böyle kusup çıkarmıştm; 
Şimdi de cansız kusmugunu bulup, geri yemek istiyorsun; 
Tüm uluman bundan. 
Kime güvenmeli şu devirde? 
Richard yaşarken ölümünü isteyenler, 
Şimdi mezarına aşık oldu. 
Richard, Bolingbroke'un tapmdıl!mlZ tapuklarmm peşinde, 
Kibirli Londra'nın sokaklanndan inlereyek geçerken (14) 
Onun camm başına toprak atan sen, 
Şimdi, ''Ne olur Kralımızı bize geri ver 
Ve yerine bunu al!" diye tapraga yalvanyorsun. 
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Ah, şu insanlarm lanet olası düşünceleri! 
Geçmişle gelecek hep en iyi görünüyor, 
Mevcut her şeyse, en kötü. 

MOWBRAY 
Orduyu toplayıp harekete geçelim mi? 

HASTINGS 
Biz zamanm kullanyLZ 
Zaman da bize, yürüyün, diyor. 

(Çıkarlar.) 



İKİNCİ PERDE 

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

(Easr.cheap. Yaban DomııtU Kellesi Meyluınesi CWan.) 

(Meyhaneci Kadın'la, Kıskaç ve Pusuadlı memurlar girer.) 

MEYHANECl KADıN 
KomiserClS) Kıskaç, soruşturmaya başladınız mı? 

KıSKAÇ 
Başlandı. 

MEYHANECt KADıN 
YardımcınlZ nerde? Iyi biri mi? Tanıklık edecek mi? 

KıSKAÇ 
Hey, Pusu nerde? 

MEYHANECt KADıN 
Oh, Tanrım, tabii ya! Sayın Komiser Pusu. 

PUSU 
Burda, burda. 

KıSKAÇ 
Pusu, Sir John Falsmff'ı tutuklamamız gerekiyor. 

MEYHANECt KADıN 
Evet, Sayın Bay Pusu, onu dava ettim, hem de nasıl ! 

KıSKAÇ 
Bu bazılarımlZın canına mal olabilir; adam şişliyor çünkü. 

MEYHANECt KADıN 
Ah, ne demezsin! Çokdikkatli olun -beni kendi evimde şiş}edi(16), 
hem de canavarca, inan olsun. Silahını bir çıkardı mı, ne hainlik 



164 II. Bölüm, II. Perde, ı. Sa1me 

yapaca�ı bilinmez. ıblis gibi batırır, ne erkek tanır, ne kadın, ne 
çocuk. 

KıSKAÇ 
Yakına girdim mi. vuruşları umurumda d�iı. 

MEYHANECI KADıN 
Evet. benim de öyle - ben de hemen arkanda olurum. 

PUSU 
Bir tane patlatıp, kafasını kıstırdım mı . . .  

MEYHANECI KADıN 
Gidişi beni mahvetti, emin olun; ucu buca�ı yok bana borcunun. 
Sayın Komiser Kıskaç, ne olur sıkı tutun onu, sakın kaçırmayın. 
Azcık sonra Börekçiler Köşesi'ne gelir -sözüm siz efendilerden dı
şarı - e�er almak için. Dahası, yen\e�e davetli; Lumbert Cadde
si'nde Panter Kellesi var ya, işte orda ipekçi Bay Smoot'a. Ne 
olursunuz, şimdi davam açıldı ve halim gözler önüne serildi; bu
nun hesabını vermeli. Ben zavallı yoksul bir kadınım, nasıl daya
nırım yüz marka? Ama ben dayandım, dayandım, dayandım ve 
atlatıldım, atlatıldım ve adatıldım, bir gün de�il, beş gün de�il; 
ayıptır bu kadar da olmaz yani. Nerde kaldı namus - me�er ki, 
kadınlar eşekler ve hayvanlar gibi her serserinin yaptı�ını kaldır
mak zorunda kalsın. 

(Falstaff, Bardolph ve Uşak girer.) 

Hah, işte geliyor; o arsız patlıcan burunlu serseri Bardolph da ya
nında. Hadi, görev başına, görev başına Komiser Kıskaç ve Komi
ser Pusu; yapın bakalım görevinizi, hadi yapsanıza! 

FALSTAFF 
Hey hey, kimin kısra�ı ölmüş? Sorun ne? 

KıSKAÇ 
Bayan Quickly'nin şika.yeti üzerine sizi tutukluyorum. 

FALSTAFF 
Savulun, adi herifler! Çek kılıcını Bardolph! Kes şu alça�ın kelle
sini! Şu sürtü�ü de at kanala! 

MEYHANECI KADıN 
Beni kanala atmak ha! Asıl ben seni atarım kanala! Seni piç ku
rusu seni! ımdat, adam öldürüyodar! Seni hundar(17) cani; Tan-
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rı'nın ve hem de Kral'ın adamlarının canına göz dikersin ha! Ah 
seni ölümcül serseri! Seni kana susamış adam kasabı - ve kadın 
kasabı. 

FALSTAFF 
Sür onlan Bardolph! 

KI�KAÇ 
lmdat, yardım ça�ırın! 

MEYHANECl KADıN 
Iyi insanlar, yardım eden yok mu? Al sana, yetti mi ha? Al sana, 
al bakalım! Elinden geleni ardına koma! Boynu kapası! 

UŞAK 
Savul, bulaşıkçı karı! Seni eli maşalı şırfıntı! Seni pasaklı! Kıçını 
bir kaşıyayım da gör! 

(Lord Baş)'argıç ve adamları girer.) 
BAŞYARGıÇ 

Ne oluyor burda? Durun bakalım, hey! 
MEYHANECl KADıN 

Sayın Lordum, acıyın bana - yalvarıyorum, yardım edin. 

BAŞYARGıÇ 
Ne oluyor, Sir John? Bu kavga da ne? 
Sizin mevkiinize, durumunuza, işinize yakışır mı? 
Şimdiye çoktan York'a do�ru yola çıkmış olmalıydınız. 
Sen de bıraksana adamı, ne asılıp duruyorsun? 

MEYHANECl KADıN 
Ah benim çok muhterem Lordum, yüksek izniniz olursa, ben 
Eastcheap'ten zavallı bir dulum; bu da benim şikayetim üzerine 
yakalandı. 

BAŞYARGıÇ 
Ne kadar verecekli? 

MEYHANECl KADıN 
Verece�ini bilmem Lordum, ama olanımı götürdü. Neyim varsa 
yedi bitirdi; varım ı yo�mu o şişko göbe�ine doldurdu - ama bir 
kısmını geri çıkaracıl!ım ordan; çıkarana kadar da geceleri rüyana 
girip azgın kısraklar gibi tepinecel!im başında. 
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FALSTAFF 
O arada fırsat düşerse, bakarsın biz de bu kısraga biniveririz. 

BAŞYARGıÇ 
Nasıl oluyor bu iş, Sir John? Hangi iyi yürekli insan bu fırtınalı 
haykırışlara dayanabilir? ZavaliL bir dulun elindekini avucundaki
ni böyle kaba güçle almaktan utanmıyor musunuz? 

FALSTAFF 
Toparlak olarak, sana horcum ne? 

MEYHANECl KADıN 
Yani - dogru sözlü biri olsaydın - sen ve bir de para derdim. Yar
tu haftasında çarşamba günü, Yunus Salonu'nda (18) kömür ateşi
nin önünde, yuvarlak masanın etrafında otururken, yarı yaldızlı 
bir kupa üzerine yemin etmiştin bana - hani babasını Windsorlu 
şarkıcıya benzettigin için Prerıs kafanı kırmıştı ya - işte o gGn, 
ben yaranı yıkarken, benimle evlenecegine yemin etmiştin, beni 
hanım karın alacaktın. Hadi, yalan de bakalım! Hani kasabın ka
rısı Keech gelmişti de bana, komşu Quickly, demişti - karides ye
megi yapıyordu da biraz sirke istemişti, sen de biraz yemek iste
miştin, ben de taze açılmış yarayı karides azdırır demiştim. Sen de 

- kadın aşagı indiginde - bana böyle yoksul insanlarla çok sıkılı 
fıkıh olma, çok geçmeden bunlar sana bayan diyecek dememiş 
miydin? Sonra beni öpmemiş miydin; sonra da benden otuz şilin 
istememiş miydin? Kitap üstüne yemin etmiştin bana hem de. 
Hadi, yalan de bakalım. 

FAısrAFF 
Lordum, bu zavallı kaçıgın biri; kasabada herkese büyük oglunun 
size benzedi�ini söyleyip duruyor. Zamanında gGn görmüş biri, 
ama dogrusu yoksulluktan aklını oynattı. Şu aptal memurlara ge
lince, hadlerinin bildirilmesini talep ediyorum. 

BAŞYARGıÇ 
Sir John, Sir John, ben sizin gerçegi kendi çıkarınıza nasıl saptır
dıgınızı çok iyi bilirim. Sanmayın ki bu masum tavrınız ve bu 
kendini bilmez arsızlılda agzınızdan çıkan laf kalabaııgı, benim 
konuyu gere�i gibi degerlendirmemi engelleyebilir. Anladıgım 
kadarıyla, siz bu kadının yufka yüre4ini istismar ettiniz ve onu 
hem parasıyla hem de benli�iyle kendi çıkarınıza kullandınız. 
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MEYHANEct KADıN 
Tam öyle oldu lordum. 

BAşYARGıç 
Lütfen susalım. Ona olan borcunuzu da, ettiginiz kötülügiin bede
lini de ödeyin - birinciyi parayla, ikinciyi ise içtenlikle tövbe 
ederek. 

FALSrAFF 
Lordum, bu azarlamaya cevap vermek zorundayım. Siz, onurlu bir 
yUreklil ige küstahça arsızlık diyorsunuz; yani insan baş egip ses çı
karmazsa, erdemli oluyor. Y 00, lordum (naçiz görevimi unutma
makla birlikte) buna razı olamam. Derhal bu memurların beni 
serbest bırakmalarını istiyorumi acele, Kral'ın işlerini halletmem 
lazım. 

BAŞYARGıÇ 
Sanki haksızlık etme yetkiniz varmış gibi konuşuyorsunuzi şöhre
tinize yakışır şekilde davranın ve 'kadına olan borcunuzu ödeyin. 

FALSTAFF 
Buraya gel kadın. 

(Onu kenara alır.) 

(Gower girer.) 
BAşYARGıç 

Evet, Bay Gower, haberler nasıl ? 
GOWER 

Kral ve Gal Prensi Harry yaklaştılar Lordumi 
Gerisini bu ka.�ıt söylüyor. 

(Bir mektup verir.) 
FALSrAFF 

Beyefendi sözü! 
MEYHANECt KADıN 

Yaa, bunu önce de söylemiştin. 
FALSTAFF 

Beyefendi sözü ! Hadi hadi, aksilenmeyi bırak. 
MEYHANECt KADıN 

Üstüne bastı�ım şu göksel toprak aşkına, hem kupaları hem de 
yemek odasındaki duvar örtülerimi rehin vermem gerekiyor. 



168 ll. Bölüm, ll. Perde, 1. Sahne 

FALSTAFF 
Cam, cam, içki barda�ı cam olmalı. (19) Duvarlarına gelince: Ben
ce komik bir resim, savurgan çocu�un h ikftyes i, (20) Alman av 
manzarası ya da örtü görünümlü boyama, senin o yatak örtüsü kı
lıklı sinek yeni�i bezlerinden bin kat iyidir. On pound da olsa 
olur. Hadi, hadi, şu aksil igin olmasa, İngiltere'de senden iyi kadın 
yoktur. Git yüzünü yıka; davadan da vazgeç. Hadi, bana böyle 
davranma - beni tanımıyor musun? Hadi hadi, seni başkalarının 
kışkırttıgını biliyorum. 

MEYHANECl KADıN 
Ne olur Sir John, yirmi altın olsun; Allah aşkına, yalvarırım, ku
palarımı rehin vermek istemiyorum, olur mu, ha? 

FALSTAFF 
İyi iyi, kalsın; başka bir yol bulurum. Sen de aptallıgına doyma. 

MEYHANECl KADıN 
Peki, olsun; olmazsa sabahlıgımı rehin bırakırım.Yemege geliyor
sun, degil mi? Hepsini toptan ödersin bana, ha? 

FALSTAFF 
Sag olursam, tabii! 

(Bardo/ph'a) 

Hadi git onunla! Yapış koluna, hadi! 
MEYHANECl KADıN 

Yemekte Don çarşafyırtan'ı (21) ister misin? 
FALSTAFF 

Tamam, konuşma bitti; olur gelsin. 

(Meyhaneci Kadın, Kıskaç, Pusu, Bardolph ve Uşak çıkar.) 
BAŞYARGıÇ 

Daha iyi haberler almıştım. 
FAısrAFF 

Neymiş haber Lordum? 
BAŞYARGıÇ 

Kral bu gece nerde kaldı? 
GOWER 

Basingstoke'da Lordum. 
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FALSTAFF 
Her şey iyidir inşallah Lordum. Ne haber var, Lordum? 

BAşYARGıç 
Kuvvetlerinin hepsi geri geliyor mu? 

GOWER 
Hayır, bin beş yüz piyade, beş yüz atlı 
Lord Lancaster'a gönderildi, 
Northumberland \fe Başpiskopos'a karşı. 

FALSTAFF 
Kral Gal'den dönüyor mu, Sayın Lordum? 

BAşYARGıç 
Sana hemen bazı mektuplar verecegim. 
Hadi, gelin benimle Bay Gower. 

FALSTAFF 
Lordum! 

BAşYARGıç 
Ne var? 

FALSTAFF 
Bay Gower, sizi yemege davet edebilir miyim? 

GOWER 
Sayın Lordumla gitmem gerekiyor, sagolun, Sayın Sir John. 

BAşYARGıç 
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Sir John, burada çok oyalandınız, geçtiginiz yerlerden de asker 
toplamanız gerektiitine göre . . .  

FALSTAFF 
Akşam yemegine ne dersiniz Bay Gower? 

BAşYARGıç 
Bu tavırları hangi budala öitretti size Sir John? 

FALSTAFF 
Bay Gower, tavırlarım bana yakışmıyorsa, onları bana öitreten 
budalaymış demek. Tam kılıç tavrıdır bu: Darbeye darbe ve eşler 
denk. 

BAşYARGıç 
Tanrı size akıl versin; azman bir soytarısınız siz. 

(Çıkarlar.) 
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İ k i n c i  S a h n e  
(Londra. Prens'in evinde bir oda.) 

(Prens Henry ve Poins girer.) 

PRENS HENRY 
Tanrı bilir yorgunluktan ölüyorum. 

POINS 
Siz de mi? Soylu kişiler yorgunluk duymaz sanırdım. 

PRENS HENRY 
Vallahi ben duyuyorum - bunu kabul etmek büyüklügiİme biraz 
gölge düşürse de, öyle. Şu hafif biraya düşkünlügiim de biraz adi 
kaçmıyor mu? 

POINS 
Bence bir Prensin eğitimi, böyle zayıf bir karışımda aklı kalacak 
kadar gevşek olmamalı. 

PRENS HENRY 
Belki de bende Prense yaraşır bir iştah yaratılmamıştı - çünkü, 
hafif bira denen o zavallı yaratığı aklıma getirmeden edemiyorum 
işte. Öte yandan, bu aşağılık zevklerim de beni büyüklügiimden 
soğutuyor. Senin adını hatırlamam benim için ne ayıp şimdi! Ya 
da yarın senin suratını tanımam! Ya da kaç çift ipek çorabın (22) 

olduğuna aldırmam - mesela şunlar ve öteki şeftali rengi çorapla
rın! Ya da gömleklerinin hesabını tutmam - mesela, biri yedek, 
öteki giymek için! Ama bunu, tenis kortu bakıcısı benden iyi bi
liyor, çünkü sen gömleklerin tükenmeden oynamayı bırakmazsın, 
uzunca bir süredir ara verdiğin gibi: Malum, alt bölgelerinin canı 
biraz oynaş çekince, bedelini üst bölgedeki gömlek rehine giderek 
ödedi. Ama bakalım o gömleğin artıklarıyla yapılan kundaklarda 
çığlık atan çocuklar cennetin yolunu bulabilecek mi - hoş, ebele
re bakılırsa çocukta günah olmazmış. ışte böyle nüfus artıp duru
yor, hısım akrabadan da geçilmiyor. 

POINS 
Bu son hiç uymadı; bu kadar çabadan sonra bunca boş laf! Söyle-
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sene, babası şimdi senin baban gibi hasta olan kaç genç prens ya� 
pardı senin yaptı�ını? 

PRENS HENRY 
Sana bir şey söyleyeyim mi Poins? 

POINS 
Söyle tabii, ama şimdiye kadarkilerden güzel olsun. 

PRENS HENRY 
Zekası seninkinden üstün olmayanlar için idare eder. 

POINS 
Hadi söyle de deneyelim bakalım. 

PRENS HENRY 
Pekaıa, bence babam hasta diye benim şimdi üzgün olmam uygun 
düşmez. Gerçi ben sana - daha iyisinin yoklu�unda dost bildi�im 
biri olarak- üzgün, gerçekten üzgün oldu�umu söyleyebilirim. 

POINS 
Bu konuda, inanmas'ı biraz zor. 

PRENS HENRY 
Galiba sen beni. en az sen ve Falstaff kadar kötülü�e bulaşmış ve 
Şeytan'ın kitabından ayrılamaz sanıyorsun. Ama adam işin so� 
nunda belli olur. Bak yine söylüyorum, babamın hastalı�ına içim 
kan a�lıyorj ama senin gibilerle dolaşa dolaşa, ister istemez acımı 
da dışa vuramaz oldum. 

POINS 
Nedenmiş? 

PRENS HENRY 
A�lasaydım hakkımda ne düşünürdün? 

POINS 
Prensce bir ikiyüzlü olduğunu. 

PRENS HENRY 
Herkes de böyle düşünürdü. Sen de hetkes gibi düşündü�ün için 
harika bir adamsın. Dünyada kimsenin görüşü seninki kadar ka� 
muayunu yansıtmıyor - gerçekten. herkes beni ikiyüzlü olarak 
görürdü. Peki, siz ekselanslarının böyle düşünmesini icabettiren 
nedir? 
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POINS 
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Ettigin haytalıklar ve Falstaff 'a böyle baglanmış olman. 
PRENS HENRY 

Peki sana? 
POINS 

Tanrı şahittir hakkımda iyi konuşulur; kendi kulaklarımla da du
yuyorum. Söyleyebilecekleri en kötü şey, küçük kardeş(D) oldu
gum ve kavgada yumruklarımı yaman kullandıgımi bu iki konuda 
da dogrusu elimden bir şey gelmez. Hey, işte Bardolph geliyor. 

(Bardo/ph'la Uşak girer.) 
PRENS HENRY 

(Bardo/ph'a) 

Gel bakalım seni namuslu eşek, seni utangaç soytarı; hep de böy
le kızarır haspa. Şimdi niye kızarıyorsun acaba? Ne de kız gibi bir 
asker olmuşsun maşallah! Bir çanak biranın işini görmek bu ka
dar büyük bir mesele mi? 

UŞAK 
Az önce Lordum bana seslendi, kırmızı kafesin (24) arasından, 
ama yüzünün hiçbir kısmını seçemedim. Sonunda gözlerini yaka
Jadımj galiba biracı kadının etekliginde iki delik açmış, ordan ba
kıyordu. 

PRENS HENRY 
Bu çocuk bir şey ögrenmemiş mi? 

BARDoLPH 
Defol, tavşan suratlı piçkurusu ! 

UŞAK 
Defol, Althea'nın albasmış rOyası, defol ! 

PRENS HENRY 
Anlat bize evlat, ne rOyası bu? 

UŞAK 
Şey rOyası Lordum; Althea(25) rOyasında kıpkızıl bir kor doguru
yari onun için Althea'nın rOyasl dedim. 

PRENS HENRY 
Bir altın eder bu yorum. Al bakalım evlat. 
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POINS 
Ah, bu çiçegi asalak kurtlardan koru yarabbim! Al bakalım, bu 
altı peni seni korur. 

BARDOLPH 
Onu da sizinle birlikte astırmazsanız daragacı küser. 

PRENS HENRY 
Efendin ne alemde Bardolph? 

BARDOLPH 
Iyi, Lordum. Sizin buraya geleceginizi duymuş, bir mektup gön
derdi, buyrun. 

POINS 
Usulüne göre teslim edildi! Kurbanlık düşkünü efendinizden ne 
haber? 

BARDOLPH 
Bedensel saglıgı yerinde. 

POINS 
Aslında, ölümsüz yanı için doktor gerek - ama bunu umursamaz 
o: Hasta olsa da, ölmez çünkü bu yan. 

PRENS HENRY 
Kabul etmeliyim ki, bu topak herif benimle köpegim kadar sami
mi, üstelik mevkiini de belli ediyor. Bakın nasıl yazmış; 

(Okur.) 
"John Falstaff, Şövalye" 

POINS 
Adını söyleme fırsatını bulan herkes her defasında bunu yapmalı; 
mesela, Kral'ın yakınlarının yaptıgı gibi: Parmakları çizilse, "Ba
kın, bu akan Kral kanı," diyorlar. Anlamazlıktan gelen biri, "Na
sıl yani," diyecek olursa, cevap borçlu şapkası gibi hazır: "Ben na
çizane Kral'ın kuzeni olurum da, bayım." 

PRENS HENRY 
Evet, yakınımız olmanın meraklısı çok; bunu beceremezlerse, say
larını Japhet'e (26) kadar götürürler. Ama mektuba gelelim: "Sir 
John Falstaff, Şövalyei Kral'a en yakın �lu Gal Prerısi Harry'ye 
selamlar." 
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POINS 
Hey, bu bir onay belgesi!  

PRENS HENRY 
Susalım! 
(Okur.) 

"Şanlı Romalılar gibi, sözü kısa keseceğim." 
POINS 

Herhalde nefesindeki klSalığı kastediyor, tıknefesliği yani. 
PRENS HENRY 

"Sana en iyi dileklerimi ve saygılanmı sunarak ayrılıyorum. Po
ins'le fazla samimi olma; teveccühü o kadar kötüye kullanıyor ki, 
kardeşi Nell'le evleneceğine yemin ediyor. Boş zamanlarında töv
be etmeyi unutma. Elveda. Her zaman .... yani, ona ihtiyacın oldu
ğu sürece - senin. Dostlanm için Jack Falstaff, kardeşlerim için 
John Falsraff ve bütün Avrupa için Sir John." 

POINS 
Lordum, bu mektubu şaraba batırıp ona yedirmeli. 

PRENS HENRY 
Böylece ona yirmi kelime yutturmuş oluruz. Ama, dediği doğru 
mu, Ned? Kızkardeşinle mi evleniyorum -şimdi? 

POINS 
T ann kızcağıza daha kötü kısmet göndermesin! Ama ben asla 
böyle bir şey söylemedim. 

PRENS HENRY 
ışte böyle, zamanın soytarısı rolünü oynuyoruz; bilge kişilerin 
ruhlan da bulutlarda oturup bizimle eğleniyor. - Efendin burda, 
Londra'da mı? 

BARDOLPH 
Evet Lordum. 

PRENS HENRY 
Yemeğini nerde yiyor? Koca domuz yine o eski ahırda mı besleni
yor? 

BARDOLPH 
Eastcheap'teki eski yerde Lordum. 
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Kimlerle? 

UŞAK 
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Eski kilisenin demeileriyle Lordum. 
PRENS HENRY 

Kadtn oluyor mu yantnda? 
UŞAK 
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Bildi�iniz Bayan Quiekly ile Bayan Doıı çarşafyırtan'dan başkası 
yok lordum. 

PRENS HENRY 
O haspa da kim? 

UŞAK 
Tam bir hanımefendi Lordum; efendimin de yaktnı oluyor. 

PRENS HENRY 
Yörenin genç inekleri, kasaba bo�astnın nasıl yakını oluyorsa, o 
da öyle. Yemekte basalım mı onları Ned? 

POINS 
Gölge gibi peşinizdeyim lordum. 

PRENS HENRY 
Hey sen, evlat, sen de Bardolph; şehre geldi�imi efendinize söyle
mek yok! Alın bakalım, dilinizi tutmanız için. 

BAROOLPH 
Dilim yok efendim. 

UŞAK 
Ben de dilimi tutaca�ım efendim. 

PRENS HENRY 
Hadi güle güle öyleyse. 

(Bardolph'la Uşak çıkar.) 

Bu DoU Çarşafyırtan yosmanın biri olmalı. 
POINS 

Emin olun, Sa int Albans-Londra yolu kadar işlek. 
PRENS HENRY 

Bu akşam, kendimiz görünmeden, Falstaff 'ı gerçek davranışıyla 
nasıl örebiliriz dersin? 
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POINS 
Birer deri ceket ve önlük giyer, masasına bira götürürüz. 

PRENS 

Bogaya dönüşen Tanrı <m gibi ha? A�ır bir düşüş! Jüpiter de böyle 
yapmıştı. Prensten çıraga. Düşük bir d�işim olacak benimki - ama 
her işte amaç, yapılan aptallı�ı haklı çıkaracak a�ırlıkta olmalı. 
Hadi gel Ned. 
(Çıkarlar .) 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Warkworth. Northumber1and'in Şatosu.) 
(Northumber1and, Lod:y Northumber1and ve Loo:y Percy girer.) 

'NORTHUMBERLAND 
Ne olur, sevgili karım ve tatlı kızım, 
Zaten zor olan işimi zorlaştırmayın; 
Şu günlerin suratını takınıp, 
Onlar gibi Percy'ye(Z8) dert çıkarmayın. 

LADY NORTHUMBERLAND 
Ben vazgeçtim, artık konuşmuyorum. 
Diledi�ini yap; akl ın kılavuzun olsun. 

NORTHUMBERLAND 
Tatlı karıcığım, yazık ki şerefim söz konusu 
Ve benim gidişim dışında, hiçbir şey onu kurtaramaz. 

LADY PERCY 
Olsun, yine de Tanrı aşkına gitmeyin bu savaşlari:!. 
Bir zamanlar, baba, daha da büyük bir sö� v�rmi�kE'r' 
Bu sözü tutmayabilmiştiniz -
Hani sizin biricik Percy'niz, benim sevgili Harry'm, 
Babası yardıma gel iyor mu diye, boş yere, 
Kuzeye bakıp kaldı�ı zaman 
Kim razı etmişti sizi evde kalmaya? 
tki şeref birden kaybolmuştu: sizinki ve o�lunuzunki. 
Tanrı sizin şerefinizi parlak kılsın! 
Onunkine gelince,.mavi gökkubbedeki güneş gibi, 
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Üzerine takılı kaldı ve onun ışıgıyla, 
Ingiltere'de ne kadar asker varsa 
Kahramanca çarpıştılar. Soylu gençlerin 
Karşıstna geçip kendilerine çeki düzen verdikleri 
Bir aynaydı o. 
Onun yürüdügü gibi yürümeyenin bacakları yok sayılırdı. 
Onun dogal kusuru olan acele konuşma, 
Yürekli insanların konuşma tarzı oldu: 
Agır agır ve açık seçik ko�uşabilen insanlar, 
Ona benzesinler diye, zorla konuşmalarını degiştirdiler. 
Öyle ki, konuşmada, yürürnede, yedigi yiyecekte, 
Zevklerinde, gözettigi ilkelerde, davranışta, 
Başkalarına yön veren 
Bir örnek, ayna, model, kitaptl o. 
Siz ise, o harika insanı, o mucize insanı, 
O eşsiz insanı, yardımtnlZı esirgeyerek, 
O meydanda, tek baştna, 
Ardtnda Hotspur adtndan başka destegi olmaksıztn 
Korkunç savaş tanrısıyla karşı karşıya bıraktınız. 
Sakın, ondan başkaları söz konusu oldugunda, 
Sanki şerefinize daha titizleniyormuş gibi yaparak 
Onun hayaline haksızlık etmeyin! 
Kendi başlarına bırakın onları. 
Teşrifatçıbaşı ile Başpiskopos güçlü; 
Onlardaki askerin yarısı benim tadı Harry'mde olsaydı, 
Bu gece ben, onun boynuna sarılmış, 
Monmouth'un mezarından söz ediyor olurdum. 

NORTHUMBERlAND 
Hay Allah, bak şu işe; 
Sevgili kızım, eski hatalara yeni agıt yakarak 
Ruhumu karartıyorsun. 
Ama oraya gidip tehlikeyi gögüslemek zorundayım; 
Yoksa tehlike beni başka yerde arayacak 
Ve daha hazırlıksız yakalayacaktır. 

LADY NORTHUMBERLAND 
Oh, Iskoçya'ya kaç; 
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Hiç de�ilse, soyluların ve silahlanan halkın 
Kuvveti biraz belli oluncaya kadar. 

LADY PERCY 
Eger Kral'a üstünlük sa�larlarsa, 
Güçlüyü daha güçlü kılmak için, 
Çelik bir çember gibi, sen de onlara katıl; 
Ancak, tüm sevgimiz bir yana, 
Bırak önce onlar kendilerini sınasınlar. 
Oglun da öyle yapmıştı: Öyle yapmak zorunda kalmıştı. 
Ben de dul kalmıştım ve soylu kocamın hatırı için, 
Anılar filiz versin ve g�e uzansın diye 
Onları gözyaşlarımla sulamaya 
Ömrüm asla yetmeyecek. 

NORTHUMBERLAND 
Hadi hadi, konuyu de�iştirme. Şu anda zihnim, 
Kabarmış bir gelgit dalgası gibi kararsız: 
Oldu�u yerde duruyor, iki yöne de akamıyor. 
Gidip Başpiskopas'a katılmayı çok istiyorum, 
Ama binlerce neden beni alıkoyuyar. 
En iyisi lskoçya'ya gitmek. 
Vakit gelip fırsat çıkana kadar ordayım. 

(Çıkarlar.) 

D ö r d ü n c ü  S a h n e  

(Londra. Eastclıeap'te Yaban Domuzu Kellesi Meyhanesi.) 

(Francis ve bir başka Garson girer.) 

FRANCIS 
Bu ne bu getirdi�in - kuru elma mı? (29) Sir John'un kuru elmaya 
tahammülü yoktur, biliyorsun. 

ı. OARSON 
Çok do�ru yahu. Bir gün Prens, işte sana beş Sir John daha diye, 
önüne bir tabak kuru elma koymuş, sonra da şapkasını çıkarıp, 
"Şimdi bu altı adet kuru, toparlak, geçkin, kırışık şövalyeden mü, 
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saadelerini rica ediyorum," demişti. Sir John da illet olmuştu. Ama 
sonra unuttu bunu. 

FRANCIS 
Hadi o zaman, ört de koy bakalım onları. Bir de, bak bakalım 
Sneak'in çalgıcıları buralarda mı. Bayan çarşafyırtan müzik din
lemek ister. 

(Üçüncti Garson girer.) 

OçÜNCü GARSON 
Hadisenize ! Yemek yedikleri oda çok sıcak; şimdi gelirler. 

FRANCIS 
Bakın, Prens'le Bay Poins nerdeyse burda olurlar; bizim yeleklerle 
önlükleri giyecekler; Sir John bunu sakın bilmesin ha! Bardolph 
söyledi. 

3. GARSON 
Aııaah, sen şimdi şamataya bak! Müthiş bir dolap olacak bu. 

2. GARSON 
Ben gidip Sneak'e bakayım. 

(2 . ve 3 .  Garson çıkar.) 

(Meyhaneci Kadın/la DaU çarşafyırtan girer.) 

MEYHANECt KADıN 
Vaııahi şekerim çok iyi bir form durumundasın bence. Nabzın 
mabzın anormal güzel atıyor; renginse, emin ol, gül gibi pembe, 
ay yeminle do�ru. Ama, yani tadı şarabı biraz fazla kaçırdın; insa
nın kusurunu açı� vurrnakta da bu şarabın üstüne yoktur. Hem, 
daha "Ne oluyor," diyerneden de kanına karışıverir. Şimdi nasıl
sın? 

OOLL 
Daha iyi -hık! 

MEYHANECt KADıN 
Hadi, yarasın yarasın. Hiç dert etme sakın. Hey, işte Sir John ge
liyor. 

(FOOtaf{ şarla siiyleyerek girer.) 



180 n. Bölüm, n. Perde, LV. Sahne 

FALSTAFF 
Kral Arthur sarayında 
- lazımlı�ı boşaltın -

(Francis çıkar.) 

Harika bir kraldı ya 
- ne haber, Bayan DoU? 

MEYHANECt KADıN 
Hakkaten çok midesi bulanıyor. 

FALSTAFF 
Meslek hastalı�ı - fazla çalışmaktan olur. 

DOLL 
Frengiden geber inşallah, hunbtl geyik sen de. Verdigi teseııiye 
bak! 

FALSTAFF 
Geyikleri şişmanlatan sizlersiniz Bayan DoU. 

DOLL 
Hadi canım sen de! Pis�zlık1a hastalık onları şişiren, ben degi
lim. 

FALSTAFF 
Pisbo�azlı�ımın nedeni ahçılar, hastalı�ımızınki de sizler, Doıı; 
sizden kapıyoruz DoU, sizden. Hadi kabul et benim zavallı  masum 
kızım, kabul et. 

DOLL 
Evet canım, bizim zincirlerimizle takılarımızı kapıyorsunuz. 

FALSTAFF 

(Şarkı söyler.) 
Broşlarınızı, incilerinizi, yaracıklarınızı - malum, askecin yi�iti sa
vaştan aksak döner; kavgaya girdi mi, kargıyı da yi�itçe kırar; he
kime yigitçe gider; ılıcaya yi�itçe girer _ (rO) 

OOLL 
Baynun kopsun e mi, bataklık yılanı, boynun kopsun! 

MEYHANECt KADıN 
Bu ne biçim iş, ne zaman bir araya gelseniz başlıyorsunuz hırlaş

i maya. Dogrusu ya, ikiniz de birer kızarmış ekmek gibi mülayimsi-
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niz; birbirinizin zarflarına (31) hiç tahammülünUz yok. Ne olmuş 
yani! Birinizin pes demesi lazım ve 

(DoU'a) 
o da sensin; çünkü zayıf tekne sensin; hani derler ya, içi boş tek
ne. 

DOLL 
Peki, zayıf boş bir tekne, böyle dolu, azman bir fıçıyı taşıyabilir 
mi? Şundaki Bordo şarabı yüküne baksana. Böyle tıka basa yüklü 
gemi hayatında görmemişsindir. Hadi gel, barışalım Jack - nasıl 
olsa savaşa gidiyorsun; bir daha görüşür müyüz, görüşmez miyiz 
Allah bilir. 

(Garson girer.) 

GARSON 
Efendim, Bayraktar Piştov aşa�ıda, sizinle konuşmak istiyor. 

DOLL 
Boynu altında kalsın, çalım düşkünü şapşal, buraya hiç u�rama
sın. ıngiltere'de ondan daha a�ı bozuk serseri yoktur. 

MEYHANECl KADıN 
Çalımlıysa(32) burdan uzak dursun. Yoe, vallahi olmaz. Ben burda 
komşularımla yaşıyorum; çalımh filan istemem. Benim adımı sa
nımı en temiz insanlar bilir. Kapayın kapıyı. Bütün ömrümü evi
me çahm girsin diye geçirmedim ben! Rica ediyorum, kapıyı ka
payınıı. 

FAlSfAFF 
Hey, beni dinle kadın! 

MEYHANECl KADıN 
Lütfen kendinizi yatıştırın, Sir John; buraya çalımlılar giremez. 

°FAlSfAFF 
Dinlesene; bu benim bayraktarım. 

MEYHANECl KADıN 
Ben anlamam Sir John, bayraktarın çalımh türdense, bu kapıdan 
adımını atamaz. Geçen gün sivil memur görevlisi Bay Tisick'in 
yanındaydım; bana dedi ki - hatta, şu geçen çarşambaydı vallahi 
"Komşu Quickly,"dedi - O sıralar bizim papaz Bay Dumb'dı -
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"Komşu Quickly," dedi, "evine efendi insanlan al, çünkü adın 
kötüye çıkıyor" - evet, böyle dedi işte. Şimdi anlıyorum niye öyle 
dedigini. "Çünkü," dedi, "sen namuslu bir kadınsın, iyi biliniyor. 
sun, bunun için içeri aldıgın kişilere dikkat et," dedii "içeri çalım. 
lı adam sokma," dedi. Yoo, buraya giremeıler. Yani bir duysaydı. 
nız dediklerini agzınlZ açık kalırdı. Yoo, çalırolı istemem. 

FAI.STAFF 
Çalımh filan degildir o be kadın; kendi halinde bir dolapçıdır; 
çok usludur billahi; istersen tazı yavrusunu okşar gibi okşa onu. 
Tawk, tüylerini birazcık kabartıp karşı koydu mu, hemen çalımı 
filan bırakır o. Git çagır onu garson. 
(GarSDn çıkar.) 

MEYHANECl KADıN 
Dolapçı demek! Namuslu insanlara kapım açıktır, tabii dolapçıla. 
ra da; ama Allah bilir çalımcılıktan hoşlanmam; biri "çalım" de· 
meyegörsün, çok kötü olurum. Bakın, elleyin haylar, nasıl titriyo· 
rum, emin olun. 

DOLL 
Evet, titriyorsun. 

MEYHANECı KADıN 
Degil mi? Yaa, hem de tir tir titriyorum, hazan yapragı gibi. Ca. 
lımcılara tahammülüm yok. 

(Piştoo, &rdolph ve Uşak girer.) 
pışTOV 

Tann seni korusun Sir John! 
FAI.STAFF 

Hoşgeldin Bayraktar Piştov! Al, sana bir kupa şarap doldurdum 
- sen de ev sahibemize boşalt. 

pışTOV 
tki atımda boşaltınm ona Sir John. 

FAI.STAFF 
Ona piştov işlemez bayıroi biraz zor incitirsin onu. 

MEYHANECı KADıN 
YOO yoo, ben öyle işleklerle atımlara içmem. Ben kendi iyiligime 
içerim, hiç kimsenin keyfine degil. 
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pışTOV 
O zaman size dolduruyorum, Bayan Derothy. 

OOLL 
Bana mı dolduracaksın? Hadi ardan, balgam surath alık! Seni se
fil, aşağılık, hayta, üç kftğıtçı, paspal herif! Hadi çek arabanı küf
lü serseri. Ben senin değil efendinin dişine göreyim. 

pışTOV 
Ben sizi tanırım Bayan Derothy. 

OOLL 
Defol, seni yankesici uğursuz, pis murdar, defol ! Bana sımaşmaya 
kalkma, şu şarap hakkı için bıçağımı o kayış suratına yersin. De
fol, kabadayı bozuntusu, titrek kılıçlı şaklaban seni! Sen ne za
mandan beri asker oldun be? Omzuna da iki demir takmış! Pöh! 

pışTOV 
Senin o fınırlarını yırtmazsam canım çıksın! 

FALSrAFF 
Yeter artık Piştov! Burası patlamanın yeri değiL. Hadi şimdi dön 
arkanı da yaylan bakalım. 

MEYHANECı KADıN 
Yo hayır, ne olur Yüzbaşı Piştov, burda yaylanma, gözünü seve
yim! 

OOLL 
Yüzbaşı ha! Seni iğrenç lanet düzenbaz, kendine yüzbaşı demeye 
utanmıyor musun? Yüzbaşılarda benim aklım olsa hak etmeden 
rütbelerine el koyduğun için seni sopayla kovalarlardı. Sen, yüz
başı ha! Sen bir kölesin! Neden mi? Genelevde zavallı bir oras
punun fırfırını yırttığın için. O mu yüzbaşıymış! Idamlık serseri; 
adam küflü erik hoşafıyla peksimete talim ediyor. Yüzbaşıymış! 
Iyi be, bu uğursuzlar "yüzbaşl" kelimesini de, kötülere yoldaş ol
madan önce pek de güzel bir kelime olan "sarkma" gibi yozlaştıra
caklar - Bence yüzbaşılar bu işe dikkat etmeli. 

BAROOLPH 
Hadi Bayraktar, ne olur git artık. 

FAİ.STAFF 
Bir dakika dinleyin Bayan DelI. 
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PIŞTOV 
Olmaz - Bana bak Onbaşı Bardolph, bu kadını parçalayabilirim! 
Öcümü almazsam! 

UŞAK 
Ne olur gidin. 

PtŞTOV 
Önce belasını bulacak! Pluto'nun(33) lanetli gölüne gönderece
�im onUi taa cehennemin dibine, Erebus'un(34) yanına, o kor
kunç işkencelerin göbe�ine! Hadi yavrum bana rasgele ! Savulun 
köpekler! Savulun alçaklar! Hani o sürtük? 

(Kılıcını çeker.) 
MEYHANECI KADıN 

Kuzum Yüzbaşı Pişof, sakin Oli bak çok geç oldu. Sana istifram 
ediyorum, öfkeni biraz çatıştır. (35) 

PIŞTOV 
Şu olanlara bakın! Yük beygirleriyle 
Günde otuz mil gidemeyen, 
Kemikleri çıkmış uyuz Asya atlarıJ 
Nerdeyse· Sezarlarla, Hanibaııerle, 
Troya kapılarındaki Yunanlılarla boy ölçüşecek !  
Y 00, belalarını Kral Cerberus'tan (36) bulsunlar 
Ve gökler gürlesin! 
Böyle ufak tefek şeylerle 
U�raşacak kadar düştük mü? 

MEYHANECI KADıN 
Vay canına Yüzbaşı, bunlar çok acı sözler. 

BAROOLPH 
Hadi git, uslu Bayraktar - birazclan bu iş kavgaya dönecek. 

PIŞTOV 
İnsanlar köpek gibi ölsün! Toplu i�ne da�ıtır gibi da�ltın taçları! 
Hani Hiren (37) burda yok mu? 

MEYHANECI KADıN 
Vaııahi yok, Yüzbaşı, burda öyle kimse yok. Olsa, var demez miy
dim? Allaşkına artık sus. 
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Pışrov 
O halde ye ve şişmanla, güzel Calipolis!(38) 

Hadi, şarap verin bize. 
Si forturıe me tormente, sperato me ConteT1tO. (39) 

Düşman ateşinden kim korkar! 
Yo, bırakın ateşlesin silahını iblis! 
Şarap verin bana; sen de tatl ım, şöyle uzan bakalım! 
(Kılıcını yere koyar.) 
Burda nokta koyuyor muyuz, 
Yoksa vesaire vesaire var mı arkadan? 

FAlSTAFF 
Piştov, ben olsam biraz sakinleşirdim. 

Pışrov 
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"Sevgili şövalye, elinizi öpeyim. Hey, epeyce hareket gördük bu 
gece. 

DOLL 
Atın şu adamı aşagı Allaşkına! Bu cigeri beş para etmez soysuza 
tahammülü m yok. 

P1ŞTOV 
Aşagı atmak mı? Biz kaltagı gözünden tanırız, degil mi? 

FAlSTAFF 
Patlıit şuna bir tane Bardolph, fırıl fml insin aşagı. Boş konuşma 
dışında hiçbir şey yapmadıgına göre, burda da hiç yeri yok. 

BARDOLPH 
Hadi yürü, aşagt! 

Pışrov 
Ne yani, kesik mi istiyorsunuz? Kan mı aksın? 

(Kılıcını kapar.) 
Beşigimi ölüm sallasın o zaman, acılı günlerimi kısaltsın! 
Hadi öyleyse, dertli, dehşetli ve derin yaralar 
Çözsün atsın Üç Kızkardeşin egirdigi ipi!(40) 

Hadi gel Atropos. 

MEYHANECl KADıN 
Şimdi iş kızlŞıyor işte ! 
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FALSTAFF 
Kılıcımı ver evlat. 

DOLL 
Yalvannm Jack, ne olur çekme kılıcını. 

FALSTAFF 

(Kıbcım çeker.) 

ln aşa�ı. 
MEYHANECt KADıN 

Al sana tam bir şamata. Bu bu kavga dövüş mövüş yüzünden evi 
kapataca�ım artık. 
(Falsraf[, Piştov'a hamle yapar.) 

Aa! Cinayet var! Vay canına! Yoo yoo, yapmayın, koyun yalın 
kıhçlanmzı kınına! 
(Bardolph, Piştov'u sürerek çıkarır.) 

DOLL 
Jack ne olur sakin ol; gitti alçak herif. Ah, seni orospu dölü gözü
kara küçük serseri seni! 

MEYHANECt KADıN 
Kasıgından yaralanmadın degil mi? Sanki göbegine dogru bir
hamle yaptı gibi geldi. 
(Bardolph girer.) 

FALSTAFF 
Onu dışarı attın mı? 

BARDOLPH 
Evet efendim, herif sarhoş. Omzundan yaralamışsınız efendim. 

FALSTAFF 
Serserideki cürete bak! 

DOLL 
Ah, seni tadı minik şaşkın seni! Yazık zavallı maymunuma; nasıl 
da terliyor! Gel, yüzünü sileyim. Gelsene Allahın belası tombul 
yanak! Ah, haydut, seni seviyorum vallahi. Kahramanlıkta Hek
tar'dan farkın yok, beş Agamemnon edersin; Dokuz Komu
tan'dan da (41) on kat iyisin. Ah, alçak! 
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FAlSTAFF 
Aşa�tlık köle!  Battaniyeye dolayıp ataca�ım herifi. 

OOLL 
Yap şu işi yapabilirsen. Yaparsan, ben de seni bir çift çarşaf ara
sında hoplatırım. 
(Müzisyenler girer.) 

UŞAK 
Müzik geldi efendim. 

FAlSTAFF 
Çalsınıar. Çalın beyler! 
(Müzik,) 
Dizime otur Do11. Kendini bir şey sanıyor salak herif! Serseri cıva 
gibi kurtuldu elimden. 

OOLL 
Yani sen de bir kilise (42) gibi fırlayıp düştün peşine! Seni piçku
rusu minicik tombik kurbanlık domuz yavrusu. Gündüzleri dövüş
meyi, geceleri vuruşmayı ne zaman bırakıp, öteki dünya için şu 
yaşlı bedenine bir çekidüzen vermeye başlayacaksın? 
(Arka taraftan, garson kılıgm.da Prens ve Poins girer.) 

FAlSTAFF 
Sus bakalım cici Doll, kuru kafa gibi konuşup sonumu hatırlatma 
bana. 

OOLL 
Yahu Prens ne alemde? 

FAlSTAFF 
Biraz safça bir çocukca�ız. Kilerde iyi işe yarardı; ekme�in kabuk
larını filan keserdi. (43) 

OOLL 
Poins için epey kafalı diyorlar. 

FAlSTAFF 
Kafalı mı? Ipte sallansın o şebe�in kafası! Tewkesbury hardalı gi
bi koyu kıvamlı herifın aklı. Bir çekiçte bile ondan fazla zeka. var
dır. 

OOLL 
Peki Prens onu neden o kadar seviyor? 
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FALSTAFF 
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Bacakları aynı boy da ondan, ayrıca halka atmada usta, dereodu 
ydan balı�ı yiyor, mumu söndürmeden likörü içmeyi beceriyor, (+U 
uzun e§ek oynuyor, iskemlelerin üstünden birdirbir atlıyor, iyi kü
für ediyor, sımsıkı bodar giyip baldırım pazarlıyor; yalnızca mazbut 
hikayeler anlatıp Prensi sıkmıyor - işte böyle, zayıfbir kafa ve güç
lü bir bedenin işareti olan başka şirin becerileri var; Prens'in onu 
tutuş nedeni bu. Kendisi de aym hamurdan çünkü - ikisini terazi
ye koysan, tek bir kılın agırhgı kefeleri oynatmaya yeterdi. 

PRENS HENRY 
Şimdi bu tekerlek göbegi düzenbaz, kulaklarımn kesilmesini hak 
etmedi mi? 

POINS 
Hadi, aftosunun önünde dövelim onu. 

PRENS HENRY 
Şu kocamış çınara bak saçını nasıl papagan gibi kıvırtmış. 

POINS 
Bedenin gücü gittikten sonra, arzunun bunca yıl yaşaması tuhaf 
de�il mi? 

FALSTAFF 
öp beni Doll. 

PRENS HENRY 
Saturn'le Venüs(45) bu yıl buluştu! Yıldız fali ne diyor bu konuda 
acaba? 

POINS 
Şu ateşli Üçgene('!6) de bak, efendisinin eski manzarasıyla nasıl 
işi pişirmiş. 

FALSTAFF 
Öpüşlerinle mest oluyorum!  

OOLL 
Yemin ederim, kalbim her zaman senin. 

FALSTAFF 
Ben yaşlandım artık, yaşlandım. 

DOLL 
O tüysüz gençlerin hepsinden üstünsün benim gözümde. 
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FAlSfAFF 
Elbisen hangi kumaştan olsun? Perşembeye elime para geçecek 
- yann bir şapka almalısın. Neşeli bir şarkı! Hadi, geç oldu; yat
ma vakti. Ben gidince unutursun beni artık. 

DOLL 
Böyle konuşursan a�lartm ama. Gör bak, sen dönene kadar hiç 
üstü me başıma bakacak mıyım. Kıymetimi o zaman anlayacaksın. 

FAlSfAFF 
Şarap ver Francis. 

PRENS HENRY VE POINS 
(Öne çıkarlar.) 
Geldim, geldim efendim! 

FAlSfAFF 
Hey! Kral'ın bir piç o�lu mu varmış? Sen de Poins'in kardeşi ol
malısın ı 

PRENS HENRY 
Seni günah�r kıtalar dünyası; bu ne biçim hayat böyle! 

FAlSfAFF 
Seninkinden iyi - ben bir beyefendiyim, sense bim çeken bir gar
son. 

PRENS HENRY 
Çok dowu bayım, seni de kulaklanndan çekip dışarı atmaya gel
dim. 

MEYHANECl KADıN 
Oh, Tanrtm majestelerini korusun. Hay Allah, Londra'ya hoş 
geldiniz! Tann güzel yüzünüzü özenmiş de yaratmış! lsa aşkına, 
Gal'den döndünüz mü? 

FAlSfAFF 
Seni piçkurusu üşütük mankafa majeste, şu kanı bozuk ve yollu 
dilber 
(Eliyle DoU'la dokunur.) 

aşkına hoş geldin. 
DOLL 

Ne! Seni şişko soytan, sen de adam mısın! 
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POINS 
Lordum, demiri tavında dövmezseniz, işi eglenceye döküp intika
mınlZı unutturacak. 

PRENS HENRY 
Seni kahpe dölü mum madeni(47) seni, bu namuslu, masum ve ki
bar hanımefendinin yanında hakkımda ne biçim konuşuyordun 
ha? 

MEYHANECl KADıN 
Tanrı temiz kalbinizi size bagışlasın - vallahi öyle bir hanımdır. 

FALSTAFF 
Söylediklerimi duydun mu? 

PRENS HENRY 
Tabii ya; sen de beni tanıdın; Gad's Hill'de kaçarken tanıdıgın 
gibi; arkanda oldugumu bildigin halde, sabrımı denemek için söy
ledin hepsini. 

FALSTAFF 
Yo, yo, hayır; beni duydugunu bilmiyordum. 

PRENS HENRY 
O zaman bu küfürleri bile bile ettigini önce itiraf edeceksin; son
ra sana ne yapacagımı biliyorum. 

FALSTAFF 
Küfür degil Hal, şerefim üzerine, küfür degil. 

PRENS HENRY 
Öyle mi? Beni aşagılamak, bana kilerciligi ve ekmek kabugu ayık
lamayı ve daha neleri layık görmek, ha? 

FALSTAFF 
Küfür degil HaL. 

POINS 
Degil ha! 

FALSTAFF 
Degil Ned, asla degil, şerefli Ned, hiç degil. Onu kötülerin önün
de biraz aşagıladımj 
(Prens'e döner) 
kötüler seni sevmesinler diye - ve bunu yapmakla da, düşünceli 
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bir dosta ve sadık bir kula düşen ödevi yaptım, bunun için baban 
bana teşekkür borçlu. Küfür de�il Hal - hiç de�il Ned, hiç de�il 
vallahi de�il çocuklar. 

PRENS HENRY 
Bak şimdi de sırf korku ve ödleklikten, bizimle barışasın diye, bu 
iffetli kadınca�ıza nasıl haksızlık ediyorsun. O da mı kötülerden? 
Şu meyhaneci kadın da mı körülerden? Yoksa uşa�ın olan çocuk 
mu? Yoksa, hevesi burnunda yanan, şerefli Bardolph mu 
kötülerden? 

POINS 
Cevap ver bakalım ölü karaa�ç, (48) cevap ver. 

FAlSfAFF 
İblis, Bardolph'a çoktan işaret koydu bile, kurtuluşu yok; suratı 
da tıpkı Lucifer'in(49) cehennemde ayyaşları ızgara yapmak için 
kulland�ı özel mutfa�ına benziyor. Çocuga gelince, yanında bir 
melek var tabii, (SO) ama şeytan onun da peşinde. 

PRENS HENRY 
Peki kadınlar? 

FAlSfAFF 
Biri şimdiden cehennemde, zavallı ruhlara hastalık bulaştırıp on� 
ları yakıyor. Ötekine ise para borcum var, ama bu yüzden lanet� 
lendi mi, (51 ) bilemem. 

MEYHANECİ KADıN 
Lanedenmedi tabii. 

FAlSfAFF 
Haklısın, galiba ba�ışlanmıştın. Ama aleyhine bir suçlama daha 
var: Yasalara aykırı olarak evinde et yedirdi�in için; bunun ceza� 
sını uluyarak çekeceksin. 

MEYHANECt KADıN 
Bunu her meyhaneci yapar. Koca bir oruç döneminde bir iki ko� 
yun hudunun(5ı) ne önemi var? 

PRENS HENRY 
Hey sen, hanımefendi. . .  

DOLL 
Efendimiz ne diyorlar? 
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FALSTAFF 
Efendimiz, bedenin istekleriyle çelişen şeyler söylüyorlar. 

(Peto kapıya vurur.) , 

MEYHANECI KADıN 
Kapıya böyle güm güm vuran kim? Hey Francis, kapıya baksana! 

(Peto girer.) 

PRENS HENRY 
Peto, ne var, haberler nasıl ? 

PETO 
Babanız Kral Westminster'da; 
Kuzeyden de yirmi halsiz ve bitkin ulak geldi. 
Aynca yolda bir düzine yüzbaşıya rastladım; 
Başlan açık, ter içinde, 
Her meyhanenin kapısını vurup 
Sir John Falstaff'ı  soruyorlardı. 

PRENS HENRY 
Aman Tannm, Poins, 
Kara bulutlar taşıyan güney rüzgan gibi, 
Fırtınalar eser ve gökler 
Korumasız başımıza dökülmeye başlarken 
De�erli zamanımızı böyle boşa geçirdi�imiz için 
Kendimi çok suçlu hissediyorum. 
Kılıcımı ve pelerinimi ver bana. 
Falstaff, iyi geceler. 

(Prens'le Poins çıkar.) 

FALSTAFF 
Şimdi gecenin en tatlı lokması geliyor, ama biz onu tadamadan 
aynımak zorundayız 

(Kapı sesi. Bardalph çıkar.) 

Gene kapı vuruluyor! 

(Bardalph girer.) 

Ne var, ne oluyor? 
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BAROOLPH 
Hemen saraya gitmeniz gerekiyor efendim, 
Bir diliine yilibaşı kapıda sizi bekliyor. 

FAL5I'AFF 

(U�) 
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MUzisyenlerin parasını ver evlat. Hoşça kal bayan, hoşça kal 
Do11. GördUnUz mü sevgili hanımlar, de�erli insan nasıl aranıyor? 
Eylem adamları göreve ça�rıldı�ında, layık olmayanlar uyuyabilir. 
Hoşça kalın sayın bayanlar. Eger acele gönderilmezsem, gitmeden 
önce sizi yine görmeye gelirim. 

OOLL 
Konuşamıyorum; kalbim yerinden fırlayacak nerdeyse - hadi 
kendine iyi bak tatlı Jack. 

FALSTAFF 
Elveda, elveda. 

(FaI5to.[f, Bcırdo/ph, Peto, Uşak ve Müzisyenler birlikte çıkar.) 

MEYHANECl KADıN 
Hadi güle güle. Bezelyeler oldu�nda, seni tanıd�ıından bu yana 
yirmi dokuz yıl dolmuş olacak; hem daha şerefli ve daha hakikatli 
oldun bu arada - hadi güle güle. 

BAROOLPH 

(Kapıda) 

Bayan Çarşafyırtan! 
MEYHANECl KADıN 

Ne var? 
BAROOLPH 

Bayan Çarşafyırtan'a söyle, efendim ça�ırıyor. 
MEYHANECI KADıN 

Koş Do11, koş! Koşsana kız Do11, hadi! - Şuna bak, gözyaşları 
içinde - Geliyor musun, DolI? 

(Çılcarlar .) 





ÜçüNCÜ PERDE 

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

(Westminster. Saray.) 

(Gecelik1e Kral ve arkasından bir Uşak girer.) 

KRAL 
Git, Surrey ve Warwick Kondarını çagır; 
Ama onlara söyle, gelmeden önce, 
Şu mektupları okusunlar ve üzerlerinde düşünsünler. 
Çabukol! 

(Uşak çıkar.) 

Zavallı halkımdan kimbilir kaç kişi 
Şu saatte uykudadır! Ah uyku, tatlı uyku, 
Doganın yufka yürekli dadısı, 
Seni nasıl ürküttüm ki, 
Gözkapaklarımı agırlaştırmıyorsun artık; 
Duyularımı unutkanlıga hatırmıyorsun? 
Büyük insanların güzel kokulu odalarında, 
Görkemli saçaklar altında, 
En tatlı ezgilerin sesiyle kendinden geçeceginej 
Neden ey uyku, dumanlı kulübelerde, 
Rahatsız yataklara uzanmayı ve 
Gece sineklerinin vızıltısıyla dalıp gitmeyi yegliyorsun? 
Ah, sen, sersem Tanrıj 
Neden kötülerin igrenç yatak1arında yatıyorsun da, 
Kralı döşeginde, sanki bir saat kutusunda, (53) 
Ya da imdat çanıyla başbaşa bırakıyorsun? 
Uguldayan rüzg�rlar, serkeş dalgaları enselerinden yakalayıp, 
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Canavar kaf.ılarını boyunlarından bükerek, 
Onlan, oraya buraya seyirten bulutlara, 
Kulakları sa4ır eden bir yaygarayla 
Ve ölümü bile uyandıran bir pmatayla asarken; 
Baş döndüren diregin tepesindeki gemici çocugun 
Gözlerini mühürleyip, 
Köpüklü ve heybetli dalgaların beşi�inde 
Beynini sallamakla ne u�raşıyorsun? 
Ey insafsız uyku, sırılsıklam gemici çocut.l, 
Böyle kargap dolu bir saatte huzur ba�lŞlarken; 
Gecelerin en sakin ve sessizinde, 
Her türlü imkan ve ortam hazırken, 
Kraldan bu huzuru niye esirgiyorsun? 
O zaman, siz mutlu kullar, uıanın döşe�inize! 
Başında taç olanın içinde huzur olmaz. 

(Warwick ve SU1Te:Y girer.) 
WARWICK 

Majestelerine nice iyi sabahları 

KRAL 
Sabah oldu mu lordlar? 

WARWICK 
Saat biri geçiyor. 

KRAL 
O zaman, size de iyi sabahlar lordlanm. 
Gönderdigim mektuplan okudunuz mu? 

WARWICK 
Okudu k Majeste. 

KRAL 
O halde krallı�ımııın ne kadar kötü durumda oldu�nu, 
Ne a�ır hastalıklara yakalandıgını 
Ve kalbine yakın yerde 
Hangi tehlikelerle karşı karşıya kaldıgını görüyorsunuz. 

WARWICK 
Evet, hala bazı hastalıklann etkisinde 
Ve önceki gücüne kavuşabilmesi için 
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Akıllıca görüşlere ve biraz ilaca ihtiyacı var. 
Lord Northumberland'ın ateşi yakında �r. 

KRAL 
Oh Tanrm, insan kader kitabını okuyabilseydi de, 
Zamanın getirdigi degişimle 
Dagların nasıl düzlendigini ve karaların 
Kendi agırlıgını taşımaktan yorulup 
Denize aktıgını görebilseydi; 
Bir başka zaman da, okyanusun kumsal kuşagının, 
NeptOn'ün(54) kalçalarına ne denli bol geldigini görseydi. 
Talihin oynadıgı oyunlar degişim kupasını 
Nasıl da çeşit çeşit içkilerle dolduruyor! 
Ah, bu görülebilseydi, en mutlu genç bile, 
Ömür çizgisini incelerken, geçmişteki belaları, 
Gelecekteki felaketleri görünce, kitabı kapatır 
Ve oturup ölümü beklerdi. 
tki yakın dost olan Richard ve Northumberland'ın 
Birlikte oturup eglenişinden bu yana on yıl geçmemişti ki, 
Savaşa tutu§up iki yıl sava§tdar. 
Daha sekiz yıl önce 
Şu Percy'yi kendime en yakın insan bilirdim; 
tşlerimde bana bir kardeş gibi, 
Canla başla yardım etmiş, 
Sevgisini ve canını ayaklarımın dibine sermiştir. 
Evet, benim ugruma, Richard'ın gözleri önünde, 
ona karşı çıkmıştır. Hanginiz ordaydınlZ 

(Warwick' e) 

- Sen, kuzen Nevil, hatırladıgım kadarıyla -
Hani Richard, Northumberland tarafından paylanınca, 
Gözleri yaşla dolu, şöyle demişti 
- Ki sözleri dogru çıktı-
"Northumberland, sen, kuzenim Bolingbroke'un, 
Tahtıma çıkmak için kullandıgı bir basamaksın" 
- Gerçi o sıra, Tanrı bilir, böyle bir niyetim yoktu, 
Ama koşullar erektirince, 
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Şöhretle ben öpüşmek zorunda kaldık 
"Gün gelecek," diye devam etmişti, 
"Gün gelecek, bu korkunç günah büyüyerek 
Çöküşe yol açacak." 
Sonra da işte şu günkü durumu, 
Dostlugumuzun parçalanışını anlatmıştı. 

WARWICK 
Her insanın yaşamında, bazı dönemlerde, 
Geçmişteki olaylar aynen yaşanır 
- Eger bu bilinirse, gelecekte nelerin olaca�ı da, 
Henüz tohumları filizlenmemiş olsa bile, 
Aşa�ı yukarı tahmin edilebilir. 
Artık bunların yeşerip ortaya çıkması zamana kalmıştır. 
Bu gelişme kaçınılmaz oldu�una göre, 
Kral Richard da, Northumberland'ın ihanetini görünce, 
Bu tohumdan daha büyük bir ihanet do�aca�ını 
Ve kök salması için de 
Sizin gibi bir topraga gerek oldu�nu tahmin edebilmişti. 

KRAL 
Yani bunların olması kaçınılmaz mıydı? 
O halde varsın kaçınılmaz olsunlar 
- Işte aynı söz yine karşımıza çıktı. 
Piskopos'la Northumberland' ın 
Elli bin askeri oldugunu söylüyorlar. 

WARWICK 
Olamaz Lordum. 
Söylenti, yankılanan ses gibi, 
Korkulan güçlerin sayısını iki katına çıkarır. 
Lütfen yatagınlZa gidin efendim. 
Inanın, şimdiye kadar gönderdi�iniz birlikler 
Ödülü kolayca getirmeye yetecektir. 
Sizi daha da rahatlatacak bir şey daha: 
Glendower'ın öldügüne ilişkin kesin bilgi aldım. 
Majesteleri, iki haftadır rahatsızsınız; 
Böyle geç saatlere kadar oturmak 
Durumunuzu kötüleştirebilir. 
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KRAL 
Tavsiyenizi dinleyece�irn. 
Şu iç çatışmalar bir bitseydi, sevgili lordlar, 
Hedefim iz Ku tsal Topraklar olacaktı. 

(Çıkarlar.) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Gloucestershire. Yaıxıç Alık'ın evinin önü.) 
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(Yargıç Alık'la Yargıç Suskun ve Kii/lü, Gölge, SiIJl, Halsiz, BU-taRı ve 
arkadarı. Hizmetkarlar girer.) 

ALıK 
Hadi, hadi, hadi - verin elinizi bayırn, verin elinizi! Kutsal haç 
hakkı için, erkencisiniz hani. Sayın kuzenim Suskun nasıllar? 

SUSKUN 
Günaydın, sayın kuzen Alık. 

ALıK 
Peki yatak yoldaşınız sayın kuzenim nasıllar? Ya pek şirin akça 
kızınız ve kızım Ellen? 

SUSKUN 
Ah, yazık ki bir kara karga, kuzen Alık! 

ALıK 
Hadi camm siz de! Samnm kuzen William iyi bir bilgin olmuştur 
- Mla Oxford'da degil mi? 

SUSKUN 
Evet bayırn, benim kesemden! 

ALIK 
Eb, o zaman çok geçmeden Staj Evlerine gider. Ben bir zamanlar 
element Evi'ndeydim. (55) Belki orda hala çılgın Alık'tan söı edi� 
yorlardır. 

SUSKUN 
Sana o sıra "hovarda Alık" derlerdi kuzen. 
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ALıK 
Hey gidi günler, her şey derlerdi bana - ben de her şeyi yapardım 
yani, hem de esaslı yapardım. Ben vardım, Sı:affordshire'h ufak 
John Doit vardı, kara George Bames, Francis Pickbone, Com
le'lu Will Squele vardı. Staj Evlerinin tümünü arasan bu dört ka
badayı gibisini bulamazsın. Dahası var; hepimiz yosmanın alası 
nerde olur bilirdik ve istedik mi en iyisi hemen emrimizde olur
du. Bir de Jack Falstaff vardı - §imdi Sir John oldu - çocuktu O 
zamanlar; Nonolk Dükü Thomas Mowbray'in hizmetindeydi. 

SUSKUN 
Birazdan buraya askerlerle ilgili olarak gelecek olan Sir John mu? 

ALıK 
Ta kendisi. Daha §ll kadar bir delikanlıyken, saray kapısında 
Scoggin'in kafasını nasıl bdıgını gördüm. Aynı gün ben de, 
Gray Staj Evi'nin arkasında, manav Samson Stockfısh'le kavga 
etmiştim. Hey gidi hey, ne çılgın günlerim olmu§tu! Eski tanıdık
lardan kaçının göçtügüne bakıyorum da §imdi . . .  

SUSKUN 
Hep aynı yolun yolcusuyuz kuzen. 

ALıK 
Orası öyle tabii; yaa, dogru, çok dogru. Davut Peygamber'in dedi
gi gibi; ölüm kaderde var; herkes ölecek. Şöyle iyisinden bir çift 
öküz Stamford panayırında kaç para ediyor? 

SUSKUN 
Ben oraya gitmedim vallahi. 

ALıK 
Ölüm kesin. Sizin oralı ihtiyar Double sag mı? 

SUSKUN 
Öldü efendim. 

ALıK 
Yah vah, öldü ha! lyi ok çekerdi - demek öldü! lyi de vururdu. 
John a Gaunt onu çok severdi ve kellesine çok bahse girmi§ri. 
Öldü demek. lki yüz metreden attı mı, hedefi vururdu; iki yüz el
li, üç yüz metreye de oku dümdüz gönderirdi; yani görmeye deger
di dogrusu. Kuzunun yirmisi kaça? 
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SUSKUN 
Kuzusuna göre; iyisinden yirmi kuzu on pound filan. 

ALıK 
lhtiyar Double öldü ha! 

SUSKUN 
Şu gelen iki kişi Sir John Falstaff'ın adamları galiba. 

(Yanında biriyle &rclolph girer.) 
ALıK 

lyi günler sayın baylar. 
BAROOLPH 

Lütfen söyler misiniz, hanginiz Yargıç Alık? 
ALıK 

Robert Alık benim, bayım, bu ülkenin naçiz bir beyi ve Kral'ın 
sulh hakimlerinden biri. Size nasıl bir yardımım olabilir? 

BARDOLPH 
Yüzbaşımın selamı var efendim - Yüzbaşım Sir John Falstaff hani. 
Tanrı şahittir uzun boylu bir bey ve çok mert bir komutandır. 

ALıK 
Selamını aldık bayım. ldmanlar sırasında iyi kılıç kulland�ını bi, 
lirim. Sayın şövalyemiz nasıl? Eşi sayın hanımefendinin de nasıl 
oldugunu sorabilir miyim? 

BARDOLPH 
Bagışlayın efendim; asker adamın düzeninde eşe yer yoktur. 

ALıK 
Dogrusu çok güzel konuştunuz, çok güzel. "Asker adamın düze
ni"! Çok iyi bir deyiş ve yerinde. lyi deyişler her zaman işe yara
mıştır. "Asker düzeni" - "düzgün"den geliyor. Çok güzel deyiş, 
güzel deyiş. 

BAROOLPH 
Afedersiniz efendim, kelimeyi duymuştum - deyiş mi diyorsunuz 
siz? Bakın ben deyiş meyiş bilmiyorum; ama kelime bence askerce 
bir kelime ve bunu kılıcımla savunmaya hazırım; askere yaraşır 
bir kelime billahi. Adam düzenliyse, yani düzenini kumıuşsaj ya' 
ni herkes tarafından düzgün ve düzenli oldugu biliniyorsa, düzeni 
tamam demektir ve tabii bu da harika bir şey. 
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ALıK 
Çok d<>4ru. 

(Fa1sralf girer.) 

Hey, işte Sir John geldi. Verin o güzel elinizi bana; o saygıdeger 
insanın güzel elini verin bana. Hay allah, iyi gördüm sizi. Yıllar 
sizi olgunlaştırmış. Hoşgeldiniz Sayın Sir John. 

FALSTAFF 
Ben de sizi iyi gördügome sevindim Sayın Robert Alık. Sayın 
Durgun degil mi? 

ALıK 
Hayır, kuzen Suskun, Sir John; aynı görevdeyiz. 

FALSTAFF 
Sayın Suskun, sulh hakimi olmanız size ne kadar uygun düşmüş! 

SUSKUN 
TeveccOhOnOz heyefendi. 

FALSTAFF 
Yahu hava da amma sıcak beyler. Yarım düzine kadar saglam 
adam buldunuz mu bari bana burda? 

ALıK 
Tabii bulduk efendim. Oturmaz mıydınız? 

FALSTAFF 
Ne olur hemen göreyim onları. 

SHALLOW 
Liste nerdeydi? Liste nerdeydi? Liste _nerdeydi? Bakalım, bakalım, 
bakalım. Evet, evet, evet, evet, evet. Hah, işte bulduk Rafe Kof
lü ! Adını söyledigim gelsin; duyan gelsin, duyan gelsin. Bakalım 
şimdi - Küflü nerde? 

KOFLÜ 
Burda efendim. 

SHALLOW 
Ne dersiniz Sir John? Kolu bacagı yerinde, genç, gilçlü, iyi aile
den. 

FALSTAFF 
Adın Küflü mü? 
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roFLD 
Evet efendim. 

FAlSTAFF 
Yani, çok kullanılman lazım. 

SHALLOW 
Ha ha ha! Harikaydı vallahi. Kullanılmayan şey küflenir: Benzer· 
sizdi yani, çok güzel söylediniz Sir John, pek güzeldi. 

FAlSTAFF 
Atın bir çentik. 

KÜFLD 
Zaten yeterince çentildim, bari siz yapmayın. Zavallı karım tek 
başına ne yapacak; tarlada kim çalışacak, a�ır işi kim yapacak? 
Beni çentmeseniz de olurdu - benden daha sa�lam adamlar var. 

FAlSTAFF 
Yeter! Kes Küflü; alındın; kullanılma zamanın geldi. 

roFLD 
Ne kullanılması? 

ALıK 
Kes be adam, kes - açıl şöyle; nerde oldu�ndan haberin var mı? 
Ötekilere gelelim Sir John - bakalım - Simon Gölge! 

FAlSTAFF 
Güneşli havada işe yarar bu. Ama askerli�i �uk olur. 

ALıK 
Gölge nerde? 

GÖLGE 
Burda efendim. 

FAlSTAFF 
Gölge, kimin �lusun? 

GÖLGE 
Anamın o�luyum efendim. 

FAl.STAFF 
Ananın oglu mu? O zaman babanın gölgesi(56) olmalısın. Kadı· 
nın oglu, erke�in gölgesi olur genellikle; ama babadan da fazla bir 
şey olmaz özünde. 
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ALıK 
&gendiniz mi onu, Sir John? 

FAlSTAFF 
Yaz için işe yarar bu Gölge. Atın bir çentik; zaten celp defterine 
epey gölge geçirdik. (57) 

ALıK 
Thomas Sigil! 

FAlSTAFF 
Hani nerde? 

SlÖlL 
Burda efendim. 

FAlSTAFF 
Adın Sigil mi? 

SlÖlL 
Evet efendim. 

FAlSTAFF 
Çok paspal bir Sigil'sin sen. 

ALıK 
Ona da atayım mı bir çentik Sir John? 

FALSTAFF 
Gerek yok. Bunun çulu sırtına yapışık, çatısı da ignelerle tuttu
rulmuş, bir de çentersen işi tamamdır. 

ALıK 
Ha ha ha! Ustasınıı efendim ustasınıı! Hayrantm size. Francis 
Halsiz! 

HALSİZ 
Burda efendim. 

FAlSTAFF 
Ne iş yaparsın Halsiz? 

HALSİZ 
Kadın terzisiyim efendim. 

ALlK 
Çentik atayım mı efendim? 
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FAI.SI'AFF 
At bakalun; ama erkek tenisi olsaydı, o sana çentik atardı. Ka
dınların eteklerinde açtı�ın delikleri düşman saflarında da açacak 
mLSın? 

HALSIZ 
Elimden geleni yaparım efendim; fazlasını istemeyin benden. 

FAI.SI'AFF 
Güzel konuştun kadın tenisi! Güzel konuştun kahraman Halsiz! 
Öfkeli kumru ya da gözünü kan bürOmüş fare kadar Yilrekli ola
caksın. At bir çentik bu kadın tenisine Bay Alık; derin olsun Bay 
Alık. 

HALSIZ. 
Bence Si�il alınsaydı iyi olurdu efendim 

FAI.SI'AFF 
Bence sen erkek tenisi olsaydın iyi olurdu; ona ·çeki düzen verir, 
.askere gidebilecek duruma sokardın. Binlerce askere komuta 
eden böyle birine erlik yaptırılmaz. Bu kadarı yeter, çelik yilrekli 
Halsiz. 

HALSız 
Yetsin efendim. 

FAL5TAFF 
Sa� olasın, muhterem Halsiz. Sıra kimde? 

ALıK 
Yayladan Peter Buza�ı. 

FAL5TAFF 
Hadi görelim bakalım şu buza�ıyı. 

BUZACı 
Burda efendim. 

FAL5TAFF 
Hey, şu delikanlıva bak! Hadi şuna bir çentik at da bir daha bö
�rsün. 

BUZACı 
Oh Tanrım, Sayın Lordum Yüzbaşı . . .  

FAL5TAFF 
Ne, daha çentilmeden �rmeye mi başladın? 
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BUZACı 
Oh Tanrım, ben hasta bir adamım efendim. 

FALSTAFF 
Neymiş hastalıgın? 

BUZACı 
lllet bir soguk algınlıgı efendim, öksürük efendim. Kralın taç giy
me gününde çan çalarken kaptım efendim. 

FAlSrAFF 
Hadi hadi, savaşa sabahlılcla gidersin. Soguk algıniıgını geçiririzi 
ayrıca ben tedbir alırım, arkadaşların senin çanını çalar. Hepsi ta
mam mı? 

ALıK 
Sizin sayınızdan iki fazla çagırıldı - şimdi burada dört olması ge
rekiyor, efendimi eh, artık benimle yemege gelir misiniz? 

FAısrAFF 
Sizinle içmeye gelirim, ama yemege kalamam. Hay Allah, sizi 
gördügilme sevindim be Bay Alık. 

ALıK 
Oh Sir John, hatırlıyor mUSunuz Saint George's Field'deki Yelde
girmeni'nde bütün gece nasıl şey yapmıştık? 

FAısrAFF 
Bu konuyu açmayın lütfen Bay Alık'a, bu konuyu açmayın. 

ALıK 
Ama ne keyifli geceydi ha! O Jane Geceişi sag mı Mla? 

FAısrAFF 
Yaşıyor, Bay Alık. 

ALıK 
Bana hiç tahammülü yoktu. 

FAlSfAFF 
Hem de hiç. "Bay Alık'a hiç tahammülüm yok," derdi hep. 

ALıK 
Hey gidi günleri nasıl da kızdırırdım onu! lyi parçaydı O zaman
lar. Şimdi nasıl durumu? 
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FAlSfAFF 
Yaşlı Bay Alık, yaşlı. 

ALıK 
Tabii, yaşlı olmalı, yaşlanmamak elde de�il; yaşlandı�ı kesin; 
hem ben element Staj Evi'ne girmeden önce bir de çocuk do�r
muş, yaşlı Geceişi'nden Robin Geceişi'ni peydahlamıştı. 

SUSKUN 
Bu dedi�in elli beş yıl önceydi. 

ALıK 
Ah kuzen Suskun, şu §Övalyeyle benim gördü�mü keşke sen de 
görseydin. Ha, Sir John, haklı mıyım? 

.FAlSfAFF 
Geceyarısı hep çanları dinlerdik Bay Alık. 

ALıK 
Dinlerdik tabii, dinlerdik, dinlerdik, hem de nasıl dinlerdik Sir 
John. Parolamız "Heeyyt Beyler!"di. Hadi yeme�e; yeme�e gide
lim hadi. Hey be, ne günler gördük! Hadi gel, gel. 

(Falsta[f, ALık ve Suskun çıkarlar.) 
BUZACı 

Sayın Bay Onbaşı Bardolph, bana bir iyilik edin - alın işte size 
dört adet Harry on şilini, Fransız parasıyla. Aslında efendim, as
kere gitmektense asılmayı tercih ederim. Yine de benim için far
ketmez; ama yani şahsen hiç istemiyorum; arkadaşlarımla kalsam 
iyiydi; yoksa benim için şahsen o kadar farketmez efendim. 

BARDOLPH 
Peki, kenara çık. 

KÜPLO 
Ne olur Sayın Bay Onbaşı Yüzbaşı, benim kocakarının hatırına, 
bana bir iyilik et. Ben olmazsam ona bakacak kimsesi yok; yaşı da 
geçti, kendine bakamaz. 1şte kırk şilin efendim. 

BARDOLPH 
Peki, kenara çık. 

HALS1Z 
Vallahi bence farketmez; insan bir kere ölür; Tanrı'ya bir can 
borcumuz var. Ben d�ruluktan ayrıımam - kısmetim buysa sa�-
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lık olsun, del!i1se de ne yapalım. Prens'e hizmet haşta gelir; sonu 
nereye varırsa varsın; ölen ölür, kalan kalır. 

BAROOLPH 

Çok dol!ru söyledinj sen iyi bir insansın. 
HALSIZ 

ValIahi bilmem, ben dol!ruluktan aynlmam. 

(Falstaff'la Yargıçlar girer.) 
FALSTAFF 

Gelin hayım, hangilerini alıyoruz? 
ALıK 

Hangi dört kişiyi isterseniz. 
BAROOLPH 

(Falstaff'a) 

Bir dakika efendim. Küflü ile Buıa�ı'yı bırakmak için üç pound 
aldım. 

FALSTAFF 
Peki, bakarıı. 

ALıK 
Evet Sir John, hangi dördü alıyorsunuz? 

FALSTAFF 
Yerime siz seçin. 

ALıK 
lyi o halde, Küflü, Buza�ı, Halsiz ve Gölge. 

FALSTAFF 
Kütlü ve Buza�ıj sen Kütlü, hizmet dışı kalana kadar evinde oturj 
sana gelince Buzagı, biraz büyü de öyle gel. Bana 'Yaramazsınıı. 

ALıK 
Sir John, Sir John bir yanlışlık olmasıp, bunlar en iyileri; çok işe 
yarayabilirlerdi. 

FALSTAFF 
Nasıl adam seçecegimi bana siz mi ögreteceksiniz Bay Alık? Kol 
bacak, kas, boy pas, yapı çatıdan bana ne! Ben adamın ruhuna 
bakarım Bay Alık. 1şte S�ilj ne paspal görünüşlü oldu�u ortada 
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- ama bu adam göz açıp kapayıncaya kadar doldurup boşaltır; yıl
dırım hızıyla çekilip saldırır. Şu gördügün yarım suratlı adama ge
lince; bu adamı aldın mı, düşmana hedef bile olmaz - düşman as
keri onun yerine bıçak a�ına nişan alsın daha iyi. Çekilmede ise, 
bu kadın tenisi Halsiz kimbilir ne sürade kaçacaktır! 00, bana 
ufak adam ver; iriler senin olsun. Si�il'in eline bir misket tüfe�i 
ver Bardolph. 

BARDOlPH 
Tut bakalım Si�il; hadi şimdi. Bir kii, bir kii! 

FAlSTAFF 
Hadi göster nasıl kuııanıyorsun. Tamam, çok iyi! Oldu çok güzel! 
Şahane! Nişancı dedi�in ufak, Cılız, yaşlı, kavruk ve daılak olma
lı. Tabii ya, vaııahi - Si�il, sende iş var. Hey, al bakalım şu para
yı. 

ALıK 
Bu işin ustaSı de�il; do�u dürüst yapamıyor. Hatırlıyorum da, Mi
le End Green'de, ben element Staj Evi'ndeyken - o sıra Art
hur'un gösterisinde Sir Dragonet'i oynuyordum - ufak tefek, ele 
avuca sıgmaz biri vardı: Şöyle silahını tuttuktan sonra yerini alır; 
sonra dolanır, yerini alır; dolanır ve yerini alırdı. "Ra ta ta!"  der
di. "Dann!" derdi. Fırlar gider ve geri gelirdi. Böyle biri bir daha 
gelmez. 

FALSTAFF 
Bu adamlar iyidir, Bay Alık. Tanrı sizi korusun Bay Suskun; daha 
fazla söze gerek yok. Her ikiniz de hoşça kalın baylar. Teşekkür 
ederim. Bu gece on iki mil yolum var. Bardolph, askerlere ceket 
ver. 

ALıK 
Sir John, Tanrı yardımcınlZ olsun. Tanrı işlerinizi kazançlı kılsın. 
Tanrı bize barış göndersin. Dönüşilnüzde evime beklerim; eski 
günlerimizi anarız. Belki ben de sizinle saraya gelirim. 

FALSTAFF 
Tanrım hakkı için, gelin tabii. 

ALıK 
Bakın ciddi söylüyorum. Tanrı sizinle olsun! 
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FALSTAFF 
Hoşçakalın efendi beyefendiler. 

(Alık'la Suskım çıkar.) 

Yürü Bardolph, götür adamları. 

(Bardolph ve acemi erler çıkar.) 

Geri döndü�mde bu yargıçların hesabına bakarım. Yargıç Alık' 
ın içini görüyorum. Hey Tanrım, biz ihtiyarlar şu yalan denen gü
naha ne kadar yatkınız! Şu sıska yargıç gençli�inde ne çılgınlıklar 
yaptı�ını ve T urnbull Soka�ı'nda ne haldar yedi�ini anlattı dur
du - sözlerinin üçte biri de yalan - Türk'e haraç verir gibi aklın
da ne var ne yok söylüyor insana. (58) element Staj Evi'nde hatır
l ıyorum onu - herif sanki yemekten arta kalan peynir kabukların
dan yapılmış! Çıplakken, üzerine bıçakla acayip bir kafa kazın
mış, çatal başlı bir turpa benziyordu tam. O kadar çelimsizdi ki, 
dikkade bakmayanın gözünden kaçabilirdi. Kıdıktan çıkmış gi
biydi, ama maymun gibi de seks düşkünüydü; orospular ona ada
motu derlerdi. Modayı hep geriden izler, içi geçmiş sürtüklere 
arabacı şarkıları söyler; hepsine de yeminle kendi bestelerim der
di. Bu soytarı şa�a�ı şimdi başımıza efendi kesildi, John a Ga
unt'tan sanki kan kardeşi gibi söz ediyor - aslında onu ömründe 
yalnız bir defa turnuva alanında görmüştü; o zaman da teşrifatçı
başının adamları, kalabalık ediyor diye kafasını patlatmışlardı. 
Ben herifi orda görmüştüm de, John a Gaunt'a, (59) adınızı sizden 
çalacak, demiştim. Çünkü bu adamı giysisiyle birlikte bir yılan 
baııgı derisinin içine tıkabilirsin - bir obua kıl ıfı onun için bir 
konak veya saray olabilir. Şimdi topra�ı ve sı�ırları var. Eh, dön
dü�Umde şunu biraz tanımalı; bakalım bir aksilik olmazsa ondan 
çifte filozof taşı(60) çıkarabilirim. Koca tumaya yem olmak minik 
gümüş ba\ ı�ının kaderiymiş, ne yapalım d� yasaları böyle. Bana 
da artık ona bir hamle yapmak düşüyor. Gerisini zaman göstere
cek. 

(Çıkar.) 
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B i r i n c i  S ah n e  

(York.shire. Gaultree Ormam.) 

(Başpiskopos, Mowbra'Y, Hastings ve ötekiler girer.) 

BAŞPISKOPOS 
Bu ormanın adı ne? 

HASTINGS 
Gaultree Ormanı efendim. 

BAŞPISKOPOS 
Lordlarım burda kalın 
Ve düşmanın sayısını ö�renmek için ke§ifçi çıkarın. 

HASTINGS 
Çıkardık bile. 

BAŞPISKOPOS 
Çok iyi. 
Bu büyük davada dostlarım ve kardeşlerim, 
Northumberland'dan yeni mektuplar aldım; 
Bu mektupların �uk içeri�iyle 
Özünü ve amacını size iletmek isterim: 
Kendisi, mevkiine yakışır nitelikte bir kuvvetle, 
Şahsen burada olmayı istermiş; 
Ancak bu kuvveti toplayamamış. Bu nedenle, 
Filizlenen talihinin olgunlaşmasını beklemek üzere 
lskoçya'ya çekilmiş. Mektubuna, 
Her türlü tehlikenin üstesinden gelerek 
Düşman karşısında başarıva ulaşmamız için 
Yürekten dua edece�ini söyleyerek son veriyor. 
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MOWBRAY 
Böylece ona bagladıgımlZ tüm umutlar da 
Dibe vurarak paramparça oluyor. 

(Haberci girer.) 
HASTINGS 

Hey, haberler nasıl? 
HABERel 

Bu ormanın bir mil kadar batısından, 
Düzenli bir orduyla düşman yaklaşıyor. 
Kapladıkları alana bakılırsa, 
Sayıları otuz bin kadar olabilir. 

MOWBRAY 
Biz de böyle tahmin etmiştik. 
Hadi ilerleyelim ve onları alanda karşılayalım. 

(Westrnareland girer .) 
BAŞPISKOPOS 

Kim bu karşıdan gelen iyi donanımlı komutan? 
MOWBRAY 

Sanırım Westmoreland Lordu. 
WESTMORELAND 

Generalimiz, Lapcaster Dükü Prens John'un 
Saglık dilekleri ve selamlarını getirdim. 

BAŞPISKOPOS 
Söyleyin Lord Westmoreland, barış adına, 
Nedir gelişinizin nedeni? 

WESTMORELAND 
O halde, Lordum, 
Konuşmam özünde size yönelik olacak. 
Eger bu ayaklanma kendiliginden gelseydi; 
Hırsla kendinden geçmiş, 
Gözü dönmüş gençlerin önderliginde, 
Peşlerine çoluk çocugu ve dilencileri takmış, 
Zavallı, sefil bir kalabalıgın işi olsaydı; 
Yani, eger o lanetli gilruh, kendi gerçek kimliginde, 
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Her zamanki ve ona yaraşır kıl�ında ortaya çıksaydı, 
Siz, muhterem peder ve bu soylu lordlar, 
Şerefli benli�inizle, bu haince ve kanlı ayaklanmanın 
Çirkin görünümüne dUzgun bir kılıf geçirmek için 
Burda olmazdınıı. Siz, Lord Başpiskopos, 
Ki, mevkiinizin korunması iç barışa ba�lıj 
Ki, sakalınıza barışın gUmUş eli dokunmuşturj 
Ki, bilgi ve e�itiminizi barışa borçlusunuzj 
Ki, ak giysileriniz masumlugu, 
Barışın güvercinini ve kutsal ruhunu simgelerj 
Evet siz, neden böyle acı bir şekilde 
Barışın zarif dilini bir yana bırakıp 
Savaşın hırçın ve taşkın dilini ye�ledinizj 
Neden kitaplarınııı mezara, mürekkebinizi kana, 
Kalemlerinizi kargıya ve ilahi dilinizi 
Kulakları çınlatan bir savaş borusuna çevirdiniz? 

BAŞPISKOPOS 
Bunu niye yapıyorum? Soru bu anlaşılan. 
Kısaca, şu amaçla: Hepimiz hastalıklıyııj 
Aşırılıklarımııla ve sorumsuzca geçirdi�imiz saatlerle, 
Ateş içinde yanar duruma getirdik kendimizij 
Bunun için de kan akması gerek. Aynı hastal�, 
Merhum Kralımıı Richard da yakalanmıştı ve ondan öldü. 
Ancak, pek soylu Lord Westmoreland, 
Burada doktor görevi üstlenmiş degilimj 
Ne de barış düşmanı olarak 
Askerlerin saflarına katıldımj 
Sadece, zevk ve sefadan kokuşmuş kafaları temizlemek 
Ve can damarlarımııı tıkamaya başlayan engelleri 
Yok etmek amacıyla 
Bir süre için savaşçı kıl�ına girdim. 
Daha açık konuşayım. 
Ben, silahlarımııın hangi acılara yol açac�ını 
Ve şu anda hangi acılara katlandı�ımııı dikkatle tarttımj 
Sonuçta çektiklerimizin, 
Kusurlarımııdan a�ır geldi�ini gördüm. 
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Zaman ırma�ının ne yönde aktıgını görüyoruz 
Ve olayların hırçın akıntlSıyla 
Huzur dolu günlerimizden sökülüp alındık. 
Biz şikayetlerimizi, zaman geldi�inde açıklamak üzere, 
Tek tek kaydedip bir araya toplamıştık; 
Hepsini de kısa süre önce Kral'a sunmuş, 
Ama hiç kabul görmemiştik. 
HakslZlı4a �radıgımızda 
Ve derdimizi anlatmak istedi�imizde, 
Yanına girmemize izin verilmiyar, 
Üstelik de bize en çok haksızlık edenler tarafından. 
AnlSı, toprak üzerine, 
İzleri hala silinmemiş kanla yazılı günlerin 
Dehşeti daha yeni geride kalırken; 
O günlerin her an karşımıza çıkan yeni örnekleri, 
Bu çirkin görünümlü silahları kuşanmamıza yol açtı. 
Barışı bozmak, ya da bir dalını kırmak için de�il, 
Ama burda gerçek barışı, 
Adıyla ve özüyle gerçek barışı saglamak için yaptık bu işi. 

WESTMORELAND 
Başwrunuz ne zaman geri çevrildi? 
Kral hangi iste�inizi yerine getirmedi? 
Sizi kışkırtmak için hangi lord ayartıldı 
Ki siz bu düzmece ayaklanmanın 
Kanunsuz, kanlı kitabına ilahi mühürünüzü bastınız? 

BAŞPISKOPOS 
Her bireyi kardeşim olan halkın davası, 
Benim kişisel kavgamdır. 

WESTMORELAND 
Ortada düzeltilecek bir şey yok; 
Olsa da, bu iş size düşmez. 

MOWBRAY 
Neden biraz da ona düşmesin, 
Ona ve eski günlerden aıdı�ı yaraları kapanmamış olan 
Ve bugün kendilerine yapılan a�ır ve haksız muameleye 
Kadanmak zorunda kalan biz tüm şerefli insanlara? 
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WESTMORELAND 
Oh, Sayın Lordum Mowbray, 
Zamana, zorunlulukların ışıgında bakarsanız, 
Görürsünüz ki, size haksızlık eden Kral deltil koşullardır. 
Yine de, size karşı, 
Gerek Kral gerekse başkaları tarafından 
En küçük bir şikayetinizi gerektirecek 
Bir §eY yapıldıgı kanısında deltilim. 
Soylu ve adı rahmetle anılan babanız, 
Norfolk Dükü'nOn her türla mal mOlkO 
Size iade edilmedi mi? 

MOWBRAY 
Şeref yönünden, babam ne kaybetmişti ki, 
Bana iade edilip yeniden can bulacaktı? 
O günkü durumda babamı seven Kral, 
lstelti dışında onu sürgün etmek zorunda kaldı. 
Ayrıca, Henry Bolingbroke ve babam, 
Atlarına binmiş, eger üzerinde doltrulmuşken, 
Kişneyen atları sabırsızlıkla mahmuzlanmayı beklerken, 
Mızrakları hazır, siperlikleri inmişken, 
Çelik rulganın deliklerinden 
Gözlerinde çakan kıvılcımlar görünürken 
Ve boru sesleri var gücüyle onları birbirine iterken 
- ışte, işte o an, Bolingbroke'un göltsOnO deşmekten 
Babamı hiçbir §eY alıkoyamayacakken, 
Ah, Kral asasını yere fırlanıi 
Kendi canı da o attıgı asanın ucundaydı. 
ışte o an, kendiyle birlikte, 
O günden bu yana Bolingbroke'un yönetimi sırasında 
Yasal suçlama yoluyla ya da kılıç gOcOyle 
Zulüm gören herkesin canını da yere atmıştı. 

WESTMORELAND 
Lord Mowbray, siz ne söylediltinizi bilmiyorsunuz. 
Hereford Kontu o sıralar, 
ıngiltere'nin en yiltit insanı bilinirdi. 
Kim bilir kader kime gülecekti o gün. 
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Ama babanız oradan muzaffer çıksaydı bile, 
Zaferini Coventry dışına hiçbir zaman taşıyamazdıj 
Çünkü ülkede herkes, bir a�ızdan, 
Ona nefretini haykırıyorj tüm dua ve sevgisini ise, 
Kral'dan da fazla hayran oldukları, tapındıkları, 
Üstüne titredikleri Herefofil'a saklıyordu. 
Ama bunlar konunun dışına çıkıyor. 
Beni buraya prens generalimiz gönderdij 
Sizin şikayetlerinizi dinlemem ve Kral adına, 
Sizi kabul edece�ini bildirmem için. �er orada, 
ısteklerinizin haklı oldu�u ortaya çıkarsa, 
Hepsi yerine gelecek 
Ve düşmanlık konusu olan her şey unutulacak. 

MOWBRAY 
Ama bizi, bu teklifi yapması için 
Ona karşı güç kullanmaya zorladıj 
Teklifin nedeni de hoşgörü dej!il kurnazlık. 

WESTMORELAND 
Mowbray, bu yorumunuzIa küstahlık ediyorsunuz. 
Bu teklif merhametten geliyor, korkudan dej!ilj 
ışte ordumuz orda duruyor 
- Sizi şerefim üzerine temin ederim, 
Keridine güveni o kadar çok ki, 
Korkunun düşüncesine bile yer vermez. 
Bizdeki namlı asker sayısı sizden çok, 
Bizim adamlarımız silah kullanmada sizden usta, 
Zırhlarımız delinmez, davarnız haklıj 
Öyleyse akıl diyor ki, bizdeki yürek de daha sa�lam. 
Demek ki bize, bu işi zor gücüyle yaptınız, diyemezsiniz. 

MOWBRAY 
Pekala, ben görüşme yapmaktan yana dej!ilim. 

WESTMORELAND 
Bu da saklanacak ayıbınız var demektir: 
Çürük kapla fazla oynamaya gelmez. 

HASTINGS 
Prens John, öne sürecej!imiz şartlarla ilgili 
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Ba�ayıcı karar alabilecek şekilde 
Babasının tam yetkisine sahip mi? 

WESTMORELAND 
General rütbesinden bu kastediliyor. 
Böyle önemsiz bir soru sormanlZa §a§tım. 

BAŞPISKOPOS 
O zaman, Sayın Lord Westmoreland, 
Şu beyanı alın: Genel şikayetlerimiz arda. 
Eger sözü edilen her konuya çözüm getirilirse; 
Burada olsun olmasın, bu harekete katılan herkes 
Tam olarak ba�ışlanır 
Ve isteklerimiz derhal kaqılanırsa; 
Biz de, Kral'a olan saygımızda kusur etmeyerek, 
Kendi bölgelerimize ve işimize döner 
Ve kendimizi barışın korunmasına adarız. 

WESTMORELAND 
Bunu Generale götürecegim. 
Sayın lordlar, her iki ordunun gözü önünde buluşalım 
Ve ya bu i§i barışla sonuçlandıralım 
- Ki umarım Tanrı böyle uygun görür 
Ya da, kararı kılıçlar verecek olursa, 
Savaş alanına çagıralım orduları. 

BAŞPlSKOPOS 
Öyle yapalım Lordum. 

(Westmoreland çıkar.) 

MOWBRAY 
İçimden bir ses bana, 
Barış için öne sürdügumUz şartlardan 
Hiçbiri kabul edilmeyecek diyor. 

HASTlNGS 
Bundan korkmayın. 
�er koydugumuz şartlarda belirled�imiz gibi, 
Bizim için olumlu 
Ve baglayıcı bir anlaşma saglayabilirsek, 
Kurdugumuz barı§ kayalık da�lar gibi saglam olacak. 
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MOWBRAY 
Evet ama, bundan sonra, 
Dayanaksız da olsa en ufak bir şüphe, 
Herhangi bir boş, önemsiz, sudan gerekçe 
Kral'a bu olayla baglantuı  görünecek. 
Sevgimizi kanıtlamak için 
Onun ugruna ölmeye hazır olsak bile, 
Öyle sert bir rüzgarla savuracaklar ki bizi, 
Tanelerimiz de saman kadar hafif kalacak, 
lyiyle kötü birbirinden ayrılmayacak. 

BAŞPISKOPOS 
Ya ya, Lordum. Bakın, 
Kral onu sürekli huzursuz eden 
Bu ufak şüphelerden bıktı artık; 
Gördü ki, bir şüpheye ölümle son vermek, 
Sag kalanlarda iki şüphe birden canlandırıyar. 
Bu yüzden, kayıtlarını silip temizleyecek Kral 
Ve ileride ona durmadan kayıplarını hatırlatacak 
Hiçbir iz bırakmayacak belleginde. 
Çünkü çok iyi biliyor ki, 
Şüphelerinin ona gösterdigi her zararlı otu 
Bu ülkeden ayıklaması mümkün degil. 
Düşmanlarıyla dostlarının kökü öyle karışmış ki, 
Bir düşmanı söküp atmaya çalışırken, 
Bir dostu da yerinden oynatıp sarsabilir. 
lşte bu ülke de, kocasını kızdırıp 
Dayaga zorlamış huysuz bir kadın gibi, 
Adam tam vuracakken 
Bebegini kaldırıp önüne tutarak 
Ceza vermeye kararlı eli havada bırakır. 

HASTINGS 
Ayrıca Kral, degneklerinin hepsini 
Son günlerde suç işleyenlerin üstünde kırdtgı için, 
Artık kimseyi dövecek sopası da kalmadı. 
Bu nedenle, dişsiz bir aslan gibi şimdi o: 
Kükrer ama ısıramaz. 
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Çok �rui 
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Onun için, endişelenmeyin sayın Lord Teşrifatçıbaşıi 
�er anlaşmamlZı iyi yapabilirsek, kuracagımlZ barış, 
Kmldıktan sonra yeniden kaynayan bir organ gibi 
Daha da sa�lam olacak. 

MOWBRAY 
Öyle olsun. 
ışte Westmoreland Lordu da döndü. 

(Wesımore1and girer.) 

WESTMORELAND 
Prens buraya yaklaşıyor. 
Acaba sayın lordlar kendisiyle 
iki ordu arasında, yarı yolda buluşmak isterler mi? 

MOWBRAY 
Sayın York Başpiskopos'u, o halde Tanrı adına, YÜrUyün. 

BAŞPISKOPOS 
Siz önden gidin ve selamımlZı iletin. 
Biz de geliyoruz Lordum. 

(Ileri dotru 'Yürürler.) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Askerlerle birlikte Lancaster Prensijohn girer.) 

PRENS JOHN 
Sizi gördü�me sevindim kuzen MowbraYi 
Iyi günler Sayın Lord Başpiskoposi 
Size de Lord Hastings ve herkese. 
Sayın York Lordu, cemaatinizin, 
Çan sesiyle çevrenize toplanıp, 
Kutsal kitap yorumlarınlZı dinlemesi 
Size daha çok yakışıyordu. 
Oysa şimdi sizi karşımda, 

219 



220 II. Bölüm, IV. Perde, II. Sahne 

Davuluyla gürültilcü bir isyancı kalabalıgını kışkırtan, 
Sözü kılıca, yaşamı ölüme dönüştilren 
Demirden bir adam olarak görüyorum. 
Bir hükümdarın gönlünde oturan 
Ve onun teveccühünün güneşinde olgunlaşan kişi, 
Eger bu teveccühü kötüye kullanırsa, 
Böyle bir haşmetin gölgesinde 
Ah, ne fesatlıklar çıkabilir ortaya! 
ışte sizin için de, Lord Piskopos, durum böyle. 
Tanrının kitaplarına ne denli gömüldü�nüzü 
Duymayan var mıdır? 
Bizler için O'nun meclisinin sözcüsü, 
Tanrı'nın yeryüzündeki sesi sizsiniz. 
Tandnın inayeti ve göklerin kutsal işaretleriyle 
Bizlerin cılız kavrayışları arasındaki 
Tek yorumcu ve aracısınız siz. 
Ah, kim inanır sizin mevkiinizi istismar ettiginiıe, 
Tanrı'nın sıfat ve inayetini 
- Hükümdarın adını kullanan sahte bir gözde gibi -
Şerefsizce işler yapmada kullandıgınıza? 
Siz, kutsal bir davaya hizmet etme kisvesi altında, 
Tanrı'nın temsilcisi olan babamın 
Kullartnı yanınıza çektiniz; 
Tanrı'nın ve babamın himayesindeki 
Huzur ve barış ortamına karşı 
Kitleleri kışktrtıp ayaklandırdınız. 

BAŞPISKOPOS 
Sayın Lord Lancaster, 
Ben babanızın kurdugu barışa karşı degilim. 
Ancak, Lord Westmoreland'a da söylemiştim, 
ıçinde bulundugomuz kargaşalı günler, 
Herkesin bildigi gibi, 
Bizleri güvenlik endişesine düşürüyor, 
Ezip sıkıştırıyor ve bu acayip biçimlere sokuyor. 
Ben, siz Majestelerine, 
Şikayetlerimizin özünü ve ayrıntılarınL iletmiştim. 
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Ama hiçbiri sarayda önemsenmedi ve dikkate alınmadı. 
Savaş denen bu çok başlı yılan da burdan d�du. 
Ama onun tehlike dolu gözleri, 
Haklı ve geçerli isteklerimiz yerine getirilirse, 
Pekala büyülenip uykuya dalabilir. 
Bu çılgınlıktan arınan gerçek itaat de 
Uslu uslu Majestelerinin ayaklarına kapanır. 

MOWBRAY 
Aksi halde, son adamımııa kadar 
Talihimizi denemeye hazırıı. 

HASTINGS 
Biz burada yenilsek bile, 
Arkamızda mücadeleyi sürdürecek takviye birlikleri var; 
Onlar da başaramazsa, yerlerine yenileri gelecek 
Ve felaket felaketi izleyecek. 
ıngiltere evlat d<$ırdukça, 
Her gelen kuşak bu kavgayı devralacak. 

PRENSJOHN 
Bu yüzeysel dü�üncelerinizıe, siz kim, 
Gelecek zamanların derinl iklerini görmek kim, Hastings! 

WESTMORELAND 
Isteklerinin hangileri sizce uygun, 
Acaba Majesteleri dosd�ru söylerler mi? 

PRENS JOHN 
Ben hepsini uygun ve geçerli buluyorum 
Ve burada soyumun şerefi Uzerine yemin ediyorum ki 
Babamın amaçları yanlış anlaşılmıştır. 
Çevresindekilerden bir kısmı niyederini ters yorumlamış 
Ve otoritesini kötüye kullanmıştır. 
Lordlarım, sorunlarınız ele alınacak 
Ve haksıılıklar giderilecektir; 
Size söz veriyorum. �er bu sizin için yeterliyse, 
I<arşıhklı adamlarımııı daitltalım 
Ve memlekederine gönderetim. 
Şimdi burada, iki ordu arasında, 
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DostÇa içelim ve kucaktaşalım. 
Öyle ki, burada bulunan herkes, 
Aramızda yeniden kurulan dostlu� ve sevgi bagına 
Tanık olsun ve haberi memleketine götürsün. 

BAŞPISKOPOS 
Verdiginiz Prens sözü benim için yeterlidir. 

PRENSJOHN 
O sözü veriyorum ve sözümü de tutacagım. 
Bunu kudamak için şerefınize içiyorum. 

HASTlNGS 
Hadi Yüzbaşı, git barış haberini askere Het. 
Paralarını alsın ve dagılsınlar. 
Biliyorum, bu iş hoşlarına gidecek. Hadi, durma Yüzbaşı. 

(Yütbaşı çıkar.) 
BAŞPISKOPOS 

Şerefinize, soylu Lord Westmoreland! 
WESTMORELAND 

Saglıgınıza içiyorum efendim - hem, 
Şu barışı saglayabilmek için 
Ne sancılar çektigimi bilseniz 
Daha da sindire sindire içerdiniz bu içkiyi. 
Ancak, size olan sevgim 
Bundan böyle daha açıkça görülecek. 

BAŞPISKOPOS 
Ondan hiç şüphem yok. 

WESTMORELAND 
Buna sevindim. 
Lordum ve sevgili kuzenim Mowbray'in sagtıgına! 

MOWBRAY 
Tam zamanında saglık diliyorsunuz bana, 
Çünkü birden içime bir sıkıntı geldi. 

BAŞPISKOPOS 
ınsanlar felaket öncesinde neşeli olur, 
Ama hüzün, güzel şeylerin habercisidir. 
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WESTMORELAND 
Öyleyse neşeli ol kuzen, 
Çünkü içine hüzün çöktüyse, 
Yarın güzel şeyler olacak demek bu. 

BAŞPISKOPOS 
Inanın, birden çok hafiflemiş hissettim kendimi. 

MOWBRAY 
Sizin kurahnıza göre bu kötüye işaret. 

(Içerden bagımıalar duyulur.) 
PRENS JOHN 

Barış haberi duyuldu. Bakın nasıl ba�ırıyorlar. 
MOWBRAY 

Zafer sonrası atılan sevinç çıglıkları gibi. 
BAŞPISKOPOS 

Barış da bir tür zaferdir. 
Çünkü her iki taraf da onurlu bir şekilde boyun e�miş 
Ve kimse kaybetmemiştir. 

PRENS JOHN 
Gidin söyleyin Lordum, 
Bizim ordu da dağılsın. 

(Westmore1and çıkar.) 

Ve, Sayın Lordum, dilerseniz adamlarımız 
Bizimle birlikte yürüsün; 
Böylece kimlerle savaşaca�lmlZl görmüş oluruz. 

BAŞPISKOPOS 
Gidin Sayın Lord Hastings, söyleyin, 
DaMmadan önce bizimle yürüsünler. 

(Hastings çıkar.) 
PRENS JOHN 

Sanırım, lordlar, bu gece birlikte yatıyoruz. 

(Westmore1and girer.) 

Evet kuzen, ordumuz niye duruyor? 
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WESTMORELAND 
Komutanlar beklemek için sizden emir almışlar; 
Sizin emrinizi duymadan dagılmıyorlar. 

PRENSJOHN 
Görevlerini biliyorlar. 

(Hastings girer.) 
HASTINGS 

Lordum. ordumuz dagılmış bile. 
Boyunduruktan kurtulmuş genç öküzler gibi. 
Her biri bir yana. 
Doguya. batıya. kuzeye. güneye seyiniyor; 
Ya da. dagılan okul çocukları gibi. 
Hepsi evine ve oyun yerıne koşuyor. 

WESTMORELAND 
Iyi haberler bunlar Lord Hastings; 
Bu yüzden de seni vatana ihanetten tutukluyorum. 
Sizi de. Lord Başpiskopos ve sizi Lord Mowbray. 
Her ikinizi de birinci derece ihanetten tutukluyorum. 

MOWBRAY 
Adil ve şerefli bir şey mi bu yaptıgınız? 

WESTMORELAND 
Ya sizin toplulugunuz? 

BAŞPISKOPOS 
Sözünüzü böyle mi tutuyorsunuz? 

PRENS JOHN 
Size hiçbir borcum yok. 
Bana ilettiginiz şikayetlerle ilgili 
Gerekli tedbirleri alacagıma söz verdim. 
Ki bunu da. şerefim üzerine temin ederim. 
Elimden gelen titizlikle yapacagım. 
Ancak. siz asilere gelince. 
Ayaklanmanın ve yapngınız işlerin bedeli neyse. 
Ödemeye hazırlanın. 
Bu adamları düşüncesizce topladınız. 
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Akılsızca buraya getirdiniz ve aptalca da�ıttınlZ. 
Vurun davulları, kaçanları kovalayın. 
Bugiln kazanılan zafer Tanrı'nındır, bizim de�il. 
Alın bunları, son nefesi gelen her hainin hak etti�i döşe�e, 
Ölüm kütü�üne götürün. 

(Çıkarlar.) 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(A:ynı Yer.) 

(&ratanlar. Çarpışmalar. Fa1staff'la Colooile girer.) 

FAlSfA-FF 
Adınıı nedir bayım? Rütbenizi ve geldi�iniz yeri söyleyin. 

COLEVILE 
Şövalyeyim bayırni adım Colevile ve Dale'denim. 

FAlSfAFF 
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Demek adınlZ Colevile, rütbeniz §Övalye, geldi�iniz yer Dale. O 
zaman adın Colevile kalacak, rütben hain, gidece�.in yer de zin· 
dan - yani yeterince derin bir yer (61) olacak. Böylece hep Dale'li 
Colevile olarak kalacaksın. 

COLEVILE 
Siz Sir John Falstaff de�il misiniz? 

FAl.SfAFF 
Her kimsem, onun kadar yaman biriyim. Teslim olacak mısın, 
yoksa beni tedetecek misin? �r ter dökersem, seni seven ve 
ölümüne �layacak olanların gözyaşları olacak dökülen damlalar. 
O halde, titre ve kendine gel ve hemen benden aman dile. 

COLEVILE 

(Di� çö1cer.) 
Evet siz Sir John Falstaff 'sınlZ. Sizi tanıyor ve teslim oluyorum. 

FALSfAFF 
Şu göbe�imde bir okul dolusu dil var(62) ve içlerinde hiçbiri be· 
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nim adım dışlOda bir tek söz etmez. �er herkesteki göbek bende 
olsaydı, A vrupa'nm en acar adamı olurdum. Ah şu göbek, göbek, 
göbek, mahvediyor beni. İşte komutanımız geliyor. 

(Çekilme borusu. Prens John, Westmoreland, Blunt ve askerler girer.) 
PRENS JOHN 

Ateş geçti; kovalamayı bırakın. 
Birlikleri toplaym, kuzen Westmoreland. 

(Westmoreland çıkar.) 

Eee, Falstaff, nerelerdeydin bakalım? 
Her iş biter, sen çıkar gelirsin. 
Bak bu kaytarma huyun yüzünden 
Bir gün dara�cmı çökertebilirsin. 

FALSTAFF 
Olacagı varsa olsun lordum. Kahramanlıgm ödülünün azarlanıp 
paylanma oldugunu bilmezdim. Beni kırlangıç, ok ya da kurşun 
mu sanıyorsunuz? Şu zavallı kocamış bedenden düşünce hızı mı 
bekliyorsunuz yoksa? Mümkün olan süratle koşturup geldim bura
ya. lki yüze yakm at çatlattım yolda ve burda da, yorgunluktan 
bitkin düşmüşken bile, katıksız ve' kusursuz yigitligimle, Dale'li 
Sir John Colevile adlı azgın bir §Övalye ve yaman bir düşmanı 
esir aldım. Nasıl mı oldu? Beni gördü ve teslim oldu; yani, o kan
ca burunlu Romalı (63) gibi, "geldim, gördüm, yendim," desem ya
lan olmaz. 

PRENS JOHN 
Bence buna senin yigitliginden çok, adamın kibarlıgı demek da
ha dagru. 

FALSTAFF 
Bilemem. İşte kendisi burda; buyrun size teslim. Ve size rica edi
yorum Majesteleri, bu başarım, günün öteki işleriyle birlikte kay
da geçsin. Yoksa Tann hakkı için adıma bir türkü yaktınp üstüne 
resmimi astınnm - Colevile ayaklarımı öperken! Bu ışi yapmaya 
zorlanırsam, yanımda hepiniz kalp paraya dönmezseniz, ben de 
şöhretin mavi göklerinde ışıl ışıl �rlayıp, dolunay ın yıldızlan 
toplu igne başına çevirdigi gibi sizleri karartmazsam yuh olsun 
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soylu geçmişime. Bu nedenle, hakkımı verip beni layık oldu�um 
yere koyarsanız iyi olur. 

PRENS JOHN 
Koyamayız, a�tr kaçarsın. 

FALSTAFF 
Yaptı�tm iş görünsün öyleyse. 

PRENS JOHN 
Görünmez, postun çok kalın. 

FALSTAFF 
Kim oldu�m bilinsin de, adı ne olursa olsun lordum. 

PRENS JOHN 
Adtn Colevile mi? 

COLEVILE 
Evet Lordum. 

PRENS JOHN 
Namlt bir isyanClStn sen Colevile. 

FALSTAFF 
Ve namlt bir yurttaş onu ele geçirdi. 

COLEVILE 
Üstlerimin peşine düşüp geldim buraya, Lordum; 
Onlar neyse, ben de oyum. 
Başlannda ben olsaydım, 
Bu zafer size daha pahaltya mal olurdu. 

FALSfAFF 
Onlar kendilerini kaça sattı bilmiyorum; ama sen kendini neza
ketle bedavaya verdi�in için teşekküder. 

(Westmoreland girer.) 

PRENS JOHN 
Ne o, peşlerini btrakttnlZ mı? 

WESTMORELANO 
Kaçtılar, biz de öldürmeyi durdurduk. 

PRENS JOHN 
Colevile'i ötekilerle birlikte York'a gönderin. 
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Derhal idam edilsinler. 
Blunt, götürün onu ve iyi muhafaza edin. 

(Bltınt ve Colevile çıkar.) 

Hadi şimdi hemen saraya dönelim lordlar. 
Babam Kral' ın a�ır hasta oldu�nu duydum. 
Haberimiz önden gitsin majestelerine 
- Siz, kuzen, bu işi yapar, yüre�ine su serpersiniı. 
Biz de çok geçmeden arkadan geliriz. 

FALSTAFF 
Lordum, izin verin ben Oloucestershire'dan gideyim. 
Siz de saraya vannca, ne olur, 
HakkLmda iyi şeyler söyleyin. 

PRENS JOHN 
Hoşçakal Falstaff. Ben bir komutan olarak, 
Hakkmda, hak etti�inden daha iyi şeyler söylevece�im. 

(Falsraf! dışında herkes çıkar.) 

FALSTAFF 
Keşke bunu yapabilecek aktı olsaydL sende; düklü�nden daha 
çok işine yarardL. Hay Allah, bu genç, a�lr kanlı çocuk benden 
hoşlanmLyor; adamL güldürmek de mümkün de�il. Ama buna şaş
mamalı: Şarap içmiyor çünkü. Bu suratsız çocuklardan adam ol
maz. SulandmlmlŞ içki kanlanm öyle qutuyor ki, üstüne bir de 
durmadan balık yiyince, aslında kadlOlara musaUat olan o yeşil 
hastalı�a(64) tutuluyorlar. Sonra evlenince de hep kız çocuk yapL
yorlar. Bunlar genelde şapşal ve ödlek oluyor. Içki içimizi LSLtma
sa bizden de çıkardL böylesi belki. Iyi beyaz şarabın çifte yaran 
vardLr: Bir kere, beyne çıkar ve arda ne kadar dangalak, avanak 
ve çökeImiş gaz, duman varsa hepsini kurutur ve d�ıtır; zihni 
kıvrak, canlı ve yaratıcı yapar; fLktr fLktr, harika, heyecanlı fikir
lerle doldurur. Bunlar da dile dökülüp sese dönüşünce, eşi bulun
maz aktl olur çıkar. Bu muhteşem şarabm ikinci yaran, kam LSıt
masında: Önce quk ve a�Lr olan kan, ci�erden san ve solgun Çı
karken - ki bu ödleklik ve sümsüklük işaretidir - şarapla LSınınca, 
iç bölgelerden uç bölgelere taşmLr; suratL aydmlatLr ve bir fener 
gibi, insan denen kraıı�ın her yamna "silahlan!" komutunu gön-
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derir. O zaman, kul, cin, ruh ne varsa (65) hepsi, komutanları yü· 
rege koşar; yOrek de, onca askeriyle kabarıp şişti mi, yapmayacagı 
kahramanhk kalmaz. Işte bu cesaret de şaraptan gelir. Şarap ol. 
madı mı, silahta ustahk hiçbir işe yaramaz; çünkü UStal�l işleten 
şaraptır. Egitimse, şeytanın elinde bir torba altındll' - taa ki şarap 
onu açıp işe yarar hale getirinceye kadar . .  Prens Harry de işte bu 
yüzden gözüpek. Çünkü dogal olarak babasından gelme soguk ka • 

. Olm, hiç yorulmadan yuvarladı�ı iyi cins şarapla, hereketsiz, ço· 
rak ve kıraç topra�ı gübreler gibi gübreledi; sürdü, işledi ve so· 
nunda böyle delifışek ve yi�it biri oldu. Eger bin tane o�lum ol. 
saydı, hepsine ilk iş, seyreltilmiş şuruplardan uzak durup kendile· 
rini şaraba adamalarım ögütlerdim. 

(Bardoı"h girer.) 

Hey, ne o Bardolph? 
BARDOLPH 

Ordu da�ıldı, herkes gitti. 
FALSfAFF 

Gitsin. Ben Gloucestershire'dan gidiyorum. Orda Sayın Bay Ro· 
her Ahk'la görüşece�im. Adamı iki parmagımın arasında yumuşa· 
tıp ktvama getirdim bile; iş mühür diye kullanmaya kaldı. Yürü 
gidelim. 

(Çıkarlar.) 

D ö r d ü n c ü  S a h n e  

(Westminster. Kudüs Odası.) 

(Kral koltukta �marak getirilir. Warwick, Clarence Dükü,Thomas, 
Gl.oucester Dükü Humphrey ve ötekiler girer.) 

KRAL 
Sayın Lordlar, Tanrı'nın izniyle, 
KaptlarımlZın önün�e kanayan bu çatışma 
HaYlCh bir sona vanrsa, niyetimiz, 
Gençlerimizi daha yüce davalar peşine yollamak 
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Ve artık yalnızca kutsanmış kılıçlar çekmek. 
Gemilerimiz hazır, ordumuz toplandı; 
Yoklugumuzda yerimize bakacaklara tüm yetkiler verildi; 
Her istedigimize ulaşabilecek durumdayız. 
Ancak, biraz bizim kişisel gücümüz eksik 
Ve bir de, başımıza dert olan şu asilerin 
Boyunduruga alınıp hizaya getirilmelerini bekliyoruz. 

WARWICK 
Hiç şüphemiz yok, Majesteleri, 
Her ikisine de kısa sürede çare bulunacak. 

KRAL 
Humphrey, oglum, 
Kardeşin Prens nerde? 

GLOUCESTER 
Sanırım Windsor'a ava gitti, Lordum. 

KRAL 
Kiminle birlikte? 

GLOUCESTER 
Bilmiyorum Lordum. 

KRAL 
Kardeşi Thomas Clarence onunla degil mi? 

GLOUCESTER 
Hayır Lordum, burda huzurunuzda. 

CLARENCE 
Lordum ve babam ne istemişlerdi? 

KRAL 
Senin iyiliginden başka hiçbir şey Thomas. 
Nasıl oluyor da kardeşin Prens'in yanında degilsin? 
O seni seviyor ama sen onu ihmal ediyorsun. 
Kardeşlerinin hepsinden ayrı bir yerin var onun gönlünde; 
Degerini bil evladım. Ben öldükten sonra, 
Onun yüce mevkii ile kardeşlerin arasında 
Sana çok onurlu aracılık görevleri düşebilir. 
Bu nedenle, onu ihmal etme; 
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Sevgisinin körlenmesine izin verme; 
So�uk ya da kayıtsız davranarak 
Onun gözündeki yerini kaybetme. 
Eger saygı görürse, lütufkar bir insandır O; 
Merhametlidir ve muhtaçlara karşı eli açıktır. 
Ancak, üstOne varılırsa, taş gibi katılaşabilir de; 
Kış mevsimi gibi, havasına güvenilmez; 
Baharla ansızın boşanan saganak gibi patlayabilir. 
Onun için, en iyisi huyuna gitmeli. 
Hata yaparsa yüzüne vur, ama bunu saygıyla yap 
Ve keyifli bir zamanını kolla. 
Ama aksiligi üstündeyse, bırak biraz vakit geçsinj 
Bekle, karaya vurmuş bir balina gibi yorgun düşsün, 
Heyecanı durulsun. 
Eger sözümü dinlersen Thomas, 
Dostların için bir s�ınak, 
Kardeşlerinin çevresinde altın bir çember olabilirsin. 
Böylece onların tek bir damarda birleşen kanına 
Çevrenin mutlaka akıtacagı iftira zehiri karışınca, 
Bu zehir Kurtbo�n kadar etkili, barut gibi şiddetli de olsa, 
Damar asla delinmeyecektir. 

CLARENCE 
Tüm sevgim ve saygımla onun yanında olacagım. 

KRAL 
Neden onunla birlikte Windsor'da de�i1sin Thomas? 

CLARENCE 
Bugün orda degiı, yeme�e Londra'ya gitti. 

KRAL 
Kimler var yanında, söylesene? 

CLARENCE 
Poins ile her zamanki arkadaşları. 

KRAL 
Bereketli topragın ayrık otu bol olur; 
Gençligimin soylu aynası oglumu da sardı bu otlar. 
Bu yüzden üzüntOm, ölüm saatimin ötesine ta 1 or. 
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Ben atalarımın yanına yatmış uyurken 
Yaşayacagınız o kargaşa günleri 
Ve felaket dönemleri gözümün önüne geldikçe 
Yüregim kan aglıyor. 
Çünkü onun başıboşluguna gem wrulmadıkça, 
Danışmanları çılgınlık ve damarında kaynayan kan oldukça, 
Elindeki sınırsız imkanla 
Başıbozuk davranış başbaşa gittikçe, 
Ah, kimbilir hevesleri, 
Onu bekleyen tehlikelere ve alçalışa dogru 
Nasıl kanatlanıp uçacak! 

WARWICK 
Sayın Lordum, onu çok yanlış anlıyorsunuz. 
Prens o arkadaşlarını inceliyor; 
Bir yabancı dili inceler gibi. 
Dili ögrenmek için en kötü anlamlı kelimelerin bile 
Tanınıp bilinmesi gereklidir. 
Ama bir kere ögrenildikten sonra, 
Siz Majestelerinin de bildigi gibi, 
Artık bu kelimelerin kullanılmasına gerek kalmaz: 
Tanınır ve önemsenmezler, o kadar. 
lşte Prens de, zamanı gelince, 
Yandaşlarını, bu çirkin terimler gibi, 
Atacak bir kenara; anılarını ise 
Başka insanların yaşamını degerlendirmede 
Bir ölçü ya da örnek olarak kullanmak üzere saklayacak. 
Böylece, geçmişteki kötülüklerden 
lyi yönde yararlanmış olacak. 

KRAL 
Arı, leş üstündeki petegini zor terkeder. 

(Westmoreland girer.) 

Kim o? Westmoreland? 
WESTMORELANO 

Kralıma saglık ve yeni mutluluklar diliyorum; 
Çünkü sizi şimdi mutlu edecek haberler getirdim bile. 
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Oglunuz Prens John siz Majestelerinin ellerinden öpOyor. 
Mowbray, Piskopos Scroop, Hastings, hepsi 
Yasalarınız uyarınca cezalandırıldılar. 
Kılıcı kınına girmemiş tek asi kalmadı; 
Her yerde barışın zeytin dalı görülüyor. 
BOtün bu işlerin nasıl olup bittigini, 
Her bir aşamayla ilgili ayrıntılarla 
Kral hazretleri dilerlerse buradan okuyabilieler. 

KRAL 
Oh Westmoreland, sen bir bahar kuşusun: 
Bu şarkınla, 
Kış sona ererken aydınlanan günO mOjdeliyorsun bize. 
(Harcourt girer.) 
Bakın, yeni haberler var. 

HARcaURT 
Tanrı sizi düşmanlardan korusun Majeste 
Ve karşınıza çıkanların hepsi 
Şimdi size haberini getirdilderim gibi dökülsünler! 
ıngiliz ve ıskoçlardan oluşan koca bir orduyla 
Kont Northumberland ve Lord Bardolph 
YOfkshire Beyi tarafından bozguna ugratıldılar. 
Çarpışmanın nasıl geçtigi ve neler oldugu 
Bu pakette ayrıntılarıyla anlatılıyor efendim. 

KRAL 
Peki bu iyi haberler gelirken ben niye hastayım? 
Neden talih kuşu iki eli dolu gelmez de, 
En güzel şeyleri en çirkin harflerle yazar? 
Şu talih insana, ya saglıklı yoksullarda oldu�u gibi, 
Mide veriyor, yiyecekten kısıyor, 

. 

Ya da, malı olup tadını çıkaramayan zenginlerdeki gibi, 
Ziyafet sunuyor, ama mideyi alıyor. 
Bu mutlu habere sevinmem gerekir; 
Ama gözlerim seçemiyor ve haşım dönüyor. 
of of! Yanıma gelin - çok hastayım şimdi. 

OLaUCESTER 
Geçer inşallah Majeste. 
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CLARENCE 
Ah Majeste, babacıgım! 

WESTMORELAND 
Ulu efendimiz, üzülmeyin, metin olun. 

WARWICK 
Sabırlı olun PrensIer. 
Biliyorsunuz bu nöbetler Majestelerine sık sık geliyor. 
Biraz açtlın, hava alsın; şimdi kendine gelir. 

CLARENCE 
Yo yo, bu a�nlara daha fazla dayanamaz. 
Kafasındaki bitmez tükenmez dert ve sancılar, 
Onu çevreleyen duvan öyle inceltti ki, . 
Sanki burdan cam görünüyor ve her an dışan çıkabilir. 

GLOUCESTER 
Halk beni ürkütüyor: 
BabaslZ veliahtlar, hilkat garibeleri görüyor insanlar. 
Mevsimler birden huy de�iştiriyor; 
Sanki yıl, bazı aylan uykuda bulup adamış gibi. 

CLARENCE 
Nehir üç kere taştı - arada su hiç alçalmadan! 
Zamanın yaşlı kayıtlan ihtiyarlara bakılırsa, 
BüyükbabanlZın babası Edward 
Hastalamp ölmeden hemen önce yine böyle olmuş. 

WARWICK 
Susun PrensIer, Kral kendine geliyor. 

GLOUCESTER 
Bu inme artık sonu olur herhalde. 

KRAL 
Ne olur alın, kaldırın beni burdan, 
Başka bir odaya götürün. Yavaş ne olur. 



LL. Bölüm, IV. Perde, V. Salme 

B e Ş i n c i S a lı n e* 

(Kral' ı kaldınp yato.ga yatınr1ar.) 

Kimse ses çıkarmasın sevgili dostlartm, 
Ama eger sakin ve müşfik bir el 
Yorgun ruhuma biraz müzik fLSıldayabilirse . . .  

WARWICK 
Öteki odadaki müzisyenlere haber verin. 

KRAL 
Tacımı şuraya, yastıgın üstüne koyun. 

CLARENCE 
Gözleri çukura kaçmış, rengi de hep degişiyor. 

WARWICK 
Daha yavaş, daha yavaş! 

(Prens Henry girer.) 

PRENS HENRY 
Clarence Dükünü gören var mı? 

CLARENCE 
Burdayım agabeYi içim acı dolu. 

PRENS HENRY 
Dışarda hiçbir şey yokken, içerdeki bu yagmur niye? 
Kral nasıl? 

OLOUCESTER 
Çok hasta. 

PRENS HENRY 
lyi haberi duydu mu? Söylesenize ona. 

OLOUCESTER 
Haberi duyunca çok kötüleşti. 
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• Bazı basımıarda burada sahne bölünmesi verilmez ve ıv. Sahne devam eder (Çevi
ren). 
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PRENS HENRY 
Ultfen gilrültü yapmayın lordlarım. 
Sevgili Prens, alçak sesle konuşun; 
Babanız Kral uyumak istiyor. 

CLARENCE 
Hadi öteki odaya çekilelim. 

WARWICK 
Prens hazretleri bizimle gelmek isterler mi? 

PRENS HENRY 
Hayır, ben burda oturup Kral'ı bekleyecegim. 

(Prens Henry dışında herkes çıkar.) 

Şu taç da, bu kadar baş belası bir yatak yoldaşıyken, 
Niye yastıgın üstünde duruyor acaba? 
Ah cilah sıkıntı! YaldlZh dert! 
Nice uykusuz gecede 
Nasıl da ardına kadar açık tutarsın uykunun kapılarını! 
Uyu şimdi onunla! (66) 
Ama ne o kadar da derin bu uyku; ne de, 
Başına bir çaput sarmış, 
Gece boyu horuldayan adamın uyudugu uykunun 
Yarısı kadar tatlı. - Ah Majeste! (67) 
Seni başında taşıyana ettigin eziyetle, 
Günün sıcagında taşınan agır bir zırh gibi, 
Hem güven verirsin hem de yakarsın insanı. 
Nefes yollarının önünde bir roycük var; 
Hiç kıpırdamıyar. Nefes ahyor olsaydı, 
Bu hafıf, alıırhkslZ tüy mutlaka kıpırdardı. 
Sevgili Lordum! Baba! 
Gerçekten derin bir uyku bu -onca ıngiltere kralını 
Şu altın çemberden ayırmış bir uyku. 
Benim sana gözyaşı borcum var, 
Bir de yürekten gelecek derin bir keder. 
Bunları da, oh sevgili babacıgım, 
Dogaı duygularımla, sevgimle ve evlat şefkatimle 
Bol bol ödeyecegim. 
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Senin bana borcunsa, bu krallık tacı, 
Ki, soy ve kan bagıyla sana en yakın olduguma göre, 
Kendiliginden başıma konacak. 

(Tacı başına koyar.) 

ışte yerine oturdu. Tanrı onu korur. 
Dünyanın olanca gücü 
Bir devin kolunda toplansa, 
Sayumdan gelen bu şerefi alamaz artık benden. 
Bu taç nasıl senden bana geçtiyse, 
Benden de ogluma geçecek. 

(Çıkar.) 
KRAL 

Warwick! Oloucester! Clarence! 

(Warwick, Gloucester, Clarena ve {jtekiler girer.) 

CLARENCE 
Kral mı çagırdı? 

WARWICK 
Majesteleri ne istemişlerdi? Efendimiz nasıllar? 

KRAL 
Beni niye burda yalnız bıraktınız lordlarım? 

CLARENCE 
Agabeyim Prens burdaydı efendim; 
Yanınızda oturup bekleyecekti. 

KRAL 
Gal Prensi mi? Nerde o? Gelsin göreyim. 
Burda degil. 

WARWICK 
Bu kapı açık; burdan çıkmış. 

GLOUCESTER 
Bizim bulundugumuz odadan geçmedi. 

KRAL 
Taç nerde? Yastıgımdan kim almış onu? 
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WARWICK 
Çıktıgımtzda burdaydı efendim. 

KRAL 
Prens almış burdan. Gidin bulun onu. 
Uykumu ölUm sanacak kadar mı aceleci? 
Bulun onu Lord Warwick, buraya çagınn. 

(Warwick çıkar.) 

Yaptıgı bu iş, hastalıgımla birleşip 
Sonumu yaklaştırıyor. 
ışte evlatlanm, ne oldugunuzu göran. 
Hedef altın olunca, 
Dogaı duygular ne de çabuk çarpılıyor! 
Akılsız babalar bunun için dertlenip 
Uykulannı endişeyle böıüyorlar. 
Beyinlerini tasayla bulandırıyor, 
Kemiklerini didinmeyle yıpratıyorlar; 
Bunun için, her yola başvurup bulduklan çürak altınları 
Toplayıp öbek öbek yıgıyorlar; 
Bunun için, her ne yapıp 
Evlatlarına sanat ve askerlik ögretiyorlar. 
Bizler, arılar gibi, her çiçekten degerli özsuyunu toplayıp, 
Bacaklarımız kat kat mumla kaplı, 
AglZlarımlZ nka basa bal dolu 
Kovana döneriz ve yine arılar gibi, 
Çektigimiz eziyetin karşılıgını canımızia öderiz. 
Topladıgı bunca şey, ölüm döşegindeki babanın agzında 
Yalnızca buruk bir tad bırakıyor. 

(Warwick girer.) 

Hani, dost belledigi hastalık 
Benim sonumu getirene kadar bekleyemeyen o adam nerde? 

WARWICK 
Lordum, Prensi bitişik odada buldum; 
Zarif yanaklarını evlat gözyaşlarıyla yıkıyordu. 
Öyle içten ve yürekten bir keder içindeydi ki, 
Kana susamış bir zalim bile onu görse, 
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o tatlı gözyaşı damlalarıyla bıçagını yıkarch. 
Şimdi geliyor buraya. 

KRAL 
Peki tacı niye almış? 

(Prens Henry girer.) 

İşte geliyor. Buraya gel Harry. 
Odadan çıkın; bizi yalnız bırakın. 

(1.ord1ar çıkar.) 
PRENS HENRY 

Bir daha konuşabileceginizi hiç düşünmemiştim. 
KRAL 

O düşüncenin babası, senin istei!indi Harry. (68) 
Yanında fazla uzun yaşadım; seni usandrrdtm. 
Şu iskemlenin açlıi!ını o kadar mı çekiyorsun ki, 
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Saatim gelmeden unvanlartmı kendine yaloştırma çabasındasın? 
Ah akılsız çocuk! 
Seni kahredecek ihtişamın peşindesin. 
Biraz bekle yeter: Çünkü bendeki krallık bulutu 
O kadar hafif bir esintiyle havada duruyor ki, 
Nerdeyse düştü düşecek; günüm kararıyor. 
Benden çaldıgın şey, 
Birkaç saat içinde zaten senin olacaktı. 
Demek korktugum şey gerçekleşecek ben öldükten sonra. 
Yaşayışın, beni sevmedi�ini ortaya koydu 
Ve şimdi bundan emin olarak ölecei!im anlaşılan. 
Düşüncelerinde binlerce hançer saklamışsın 
Ve hepsini taş yüre�inde bilemişsin: 
Ömrümün yarım saatine saplamak için! 
Ne yani, yarım saat daha katlanamıyor musun bana? 
O zaman git mezarımı sen kaz 
Ve ben öldüm diye de�il, sen taç giydin diye 
Şenlik çanları çaldırıp dinle. 
Tabutumun üstüne çii! diye düşecek gözyaşları, 
Senin başını kutsayacak ya� damlaları olsun. 
Bırak topraga karışıp unutulsun bedenim; 
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Sana can vereni, sen de toprak kurtlarına ver gitsin. 
Adamlarımı kov, yasalarımı çignej 
Yasaları hiçe sayma revaçta şimdi nasıl olsa. 
Beşinci Harry taç giydi! Yükselin kendini bilmezler! 
Inin aşagı Krallar! Ugurlar olsun bilge kişiler! 
Memlekette ne kadar aylaklık düşkünü varsa, 
Ingiltere sarayında toplansın şimdi! 
Hadi, komşu ülkeler, 
Başıbozuklardan arınmanın zamanıdır şimdi. 
Sizde hiç serkeş yok mUj yiyip içip oynayacak, küfredecek, 
Sabahlara dek serserilik edecek, 
Soygun yapacak, adam öldürecekj 
Eski suçları yeni kalıplarda işleyecek kimse yok mu? 
Varsa üzülmeyinj başınıza bela olamaz artık. 
Ingiltere onun üç kat suçuna çifte yaldız çekerj 
Ingiltere ona mevki, unvan, yetki verir. 
Beşinci Harry, azgın köpegi dizginleyen burunlugu çıkardı mı, 
Etine diş geçmedik masum insan kalacak mı bakalım! 
Ah, iç savaşın dertleriyle hasta düşmüş zavallı kraıııgım! 
Ben sana bunca baktıgım halde derdine çare bulamamışken, 
Kendine bile bakamayanlar verime geçtiginde 
Kimbilir halin ne olacak! 
Ah, yine bir bozkırn döneceksinj 
Eskisi gibi, kurtların kol gezdilli bir bozkıra. 

PRENS HENRY 
(Diz çöker.) 
Oh, beni bagışlayın efendim! 
Eger konuşmamı önleyen nemli engeller 
- Gözyaşlarım - olmasaydı, 
Böyle derin bir üzüntüyle bu kadar konuşmanızı beklemez, 
Yüreginizden kopup gelen bu acı sözleri söyletmezdim size. 
Işte tacınız. 
Kendi tacını sonsuzluga dek taşıyan o varlık, 
Bu tacı hep sizin kılsın. 
Eger o taca, sizin şan ve ihtişamınızm 
Bir simgesi olmasından öte bir deger veriyorsam, 
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.Içtenlikle sadık ve saygılı tabiatıma uyarak 
Bel büküp diz kıran bedenim 
Şu çöktü� yerden bir daha �rulamasın. 
Tanrı şahidim olsun, buraya gelip de 
Siz Majestelerinde hiç nefes alma izi görmeyince 
Öyle dondu kaldı ki yilre�im, bilemezsiniz. 
Eger yalan söylilyorsam şu yabani halimle can vereyim; 
Hedef aldı�ım soylu de�işimi 
Şu zor inanan dünyaya gösterecek kadar yaşamayayım! 
Size bakmak için geldi�imde, öldünilz sanınca, 
Ki nerdeyse ölü gibiydiniz efendim, 
Sanki beni anlayabilirmiş gibi şu taçla konuştum 
Ve onu şöyle suçladım: 
"Senin başına aç�ın dertler yilzilnden, 
Olan babamın bedenine oldu; 
Bunun için de; sen, altınların en a.la.sı, 
Altınların en beterisin. 
Nitelikçe senden dilşük olanlar, senden daha degerli: 
Kimine iksir olup hayat kurtarıyorlar çünkü. 
Oysa sen, en katıksız, en saygın, en ünlü altın; 
YiyiP bitirdin seni taşıyanı." 
Işte yüce efendim, onu böyle suçlayarak başıma koydum; 
Gözilmün önünde babamm canına kıymış 
Bir düşman gibi karşıma alarak, 
Onunla kozumu paylaşmak için. 
Ama e�er kanıma herhangi bir sevinç duygusu bulaştırdıysa, 
Ya da düşüncelerim bir gurur esintisiyle 1c:abardıysa; 
Içimdeki herhangi bir asi veya haddini bilmez ruh, 
Bir hoş geldin kırıntısıyla 
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Onun bana sa�layaca�ı gücün düşüncesini aklmdan geçirdiyse, 
Tanrı onu ebediyen başımdan uzak tutsun 
Ve beni, dehşet ve ürpertiyle onun karşısmda diz çöken 
En zavallı bir kula çevirsin. 

KRAL 
Oh evladım, 
Onu almayı senin aklına Tanrı koymuş; 
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Babanın sana olan sevgisi daha da pekişsin diye, 
Bilgece bir gerekçe çıkarmış karşına. 
Gel buraya Harry, yakınıma otur 
Ve belki de a�ımdan çıkacak son �ütü dinle. 
Tanrı bilir evladım, ne dolaylı yollardan, 
Ne ara sokaklardan geçerek bu taca ulaştım. 
Başımda nasıl bir bela gibi oturdu�unu da ben bilirim. 
Senin başına inişi ise daha yumuşak, 
Daha hakça ve güvenli olacak. 
Çünkü ona ulaşma çabalarımın lekesi, 
Oldu�u gibi benimle birlikte toprak altına girecek. 
O bende, haddini bilmez bir elin gaspetti�i 
Bir onur gibi görünüyordu. 
Onu kazanmama yardım edenlerin ço� da, 
Sonraları beni eleştirmekten geri durmadı. 
Bu eleştiriler çatışmaya ve kan dökmeye dönüştü 
Ve i�reti barışı yıprattı. 
Bütün bu korku odaklarına karşı, gördü�ün gibi, 
Kendimi tehlikeye atarak çarpışmaktan kaçınmadım. 
Kraıııgım süresince baştan sona bu konu sahnelendi. 
Şimdi ölümüm işi de�iştiriyor. 
Çünkü benim bu yollarla edindi�im şey, 
Sana daha adil olarak kalıyor: 
Sen bu tacı benden devralarak taşıyacaksın. 
Ancak, senin ayakların benden daha sa�lam basacak olsa da, 
Yeterince güvencede de�ilsini çünkü şikftyetler henüz taze 
Ve bütün dostlarımın, ki hepsi senin de dostların olmalı, 
l�neleri ve dişleri sökülmüş durumda. 
Bu kişiler, başta beni el altından nasıl destekledilerse, 
Güçlerini beni alaşa�ı etmek için de kullanabilirlerdi. 
Bunu önlemek için onları saf dışı ettim. 
Sonra da niyetim, adamlara aylaklık ve rahat batarsa 
Kraıııgımla u�aşırlar diye, 
Çoğunu Kutsal Topraklara sefere göndermekti. 
Senin de aklında olsun o�lum Harry, 
Bu gibi huzursuz adamları 
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Dış çatışmalarla meşgul etmeye bak. 
Bizden uzakta oyalanırlarsa, 
Geçmiş günlerle ugraşmayı da bırakırlar. 
Daha söylemek isterdim, ama cigerlerim o kadar yoruldu ki, 
Artık hiç konuşacak halim kalmadı. 
Şu taCı elde edecegim diye yaptıklarım için 
Tanrı beni bagışlasınj 
Sana da gerçekten huzurlu bir yaşam ihsan etsin. 

PRENS HENRY 
Ulu efendimiz, 
O tacı kazandınız, giydiniz, taşıdınız, bana verdinizj 
O halde, benim olması gerektigi açık ve tartışılmaz. 
Ben de elimden gelen her çabayı gösterip, 
Hakkım olan bu tacı koruyacagım. 

(PTens John'la Wanuick ve ötekiler girer.) 

KRAL 
Bak bak, oglum John Lancaster geliyor. 

PRENS JOHN 
Babam Majestelerine 
Sagltk, huzur ve mutluluk diliyorum. 

KRAL 
Huzur ve mudulugu bana sen getiriyorsun, oglum John. 
Sagltga gelince, yazık ki, 
Bu kuru, buruşmuş bedenden, genç kanadada uçup gitti. 
Seni de gördükten sonra, 
Artık bu dünyadaki işim son buldu. 
Lord Warwick nerde? 

PRENS HENRY 
Lord Warwick! 

KRAL 
tık bayıldıgım odanın özel bir adı var mıydı? 

WARWICK 
Oranın adı Kudüs, Sayın Lordum. 
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KRAL 
Tanrı'ya şükürler olsun! 
Hayattm da orda sona ermeli. 
Yıllar önce, Kudüs'te ölec�im kehanet edilmişti; 
Ben de bunu safça Kutsal Ülke sanmışttm. 
Hadi beni o odaya götürün; orda yataytm; 
Harry hiç de�ilse bu Kudüs'te ölsün. 

(Çıkarlar.) 



BEŞİNCİ PERDE 

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

(Gloucestershire . Yargıç Alık'm. Evi.) 

(Ahk, Fa1sta/f, Bardolph ve Uşakgirer.) 

ALıK 
Dinim imanım için bayım, bu gece gidemezsiniz. Hey Davy, bak� 
sana! 

FALSTAFF 
Beni hoş görOn Sayın Robert Alık. 

ALıK 
Sizi hoş göremem. Hoş görülmeyeceksiniz; gerekçe kabul edilme
yecek; hiçbir bahane istemiyorum; hoş görülmeyeceksiniz. Hey, 
Davy! 

(Davy gj.rer.) 
DAVY 

Geldim efendim. 
ALıK 

Davy, Davy, Davy, Davy, dur bakalım Davy, dur bakalım Davy, 
dur bakalım - haa, evet, aşçı William, söyle buraya gelsin. Sir 
John, hoş görülmeyeceksiniz. 

DAVY 
Bakın efendim, şöyle: O dedikleriniz uygulanamıyor. Şimdi efen
dim, tarlanın ucuna bugday ekelim mi? 

ALıK 
Kırmızı bugday, Davy. Aşçı William nerde - körpe gOvercin yok 
mu hiç? 
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DAVY 
Evet efendim. Bir de demireinin hesabı var. Naııarla saban demi, 
ri için. 

ALıK 
Hesaplanıp ödensin. Sir John, hoş görülmeyeceksiniz. 

DAVY 
Efendim, bir de, kovaya yeni halka lazım. Ayrıca efendim, Willi, 
am'ın yevmiyesinden kesecek misiniz, hani Hinckley panayırında 
kaybetti�i torba için? 

ALıK 
Hesabını verecek. Birkaç güvercin, DaVYj bir iki kısa bacaklı· ta
vuk, bir koyun butu, biraz da şöyle güzel ıvır zıvırj git aşçı Willi, 
am'a söyle. 

DAVY 
Bu savaşçı gece kalıyor mu efendim? 

ALıK 
Evet Davy. Onu iyi a�ırlayaca�1Z - sarayda bir dost, kesede bir pe' 
niden iyidir. Adamlarına iyi davran DaVYj hepsi safkan serseri, 
başımıza bela olabilirler. 

DAVY 
Bideri onların başına bela olmuş zaten efendim. Giysilerini bir 
görseniz! 

AlıK 
Çok zekisin Davy. Hadi işine bak Davy. 

DAVY 
Ne olur efendim, Woncot'lu William Visor'ı, Hill'den Oement 
Perkes'e karşı biraz kayırın. 

ALıK 
O Visor hakkında bir sürü şikayet var Davy. O Visor beş para et, 
mez sefilin biri bildi�im kadarıyla. 

DAVY 
Sefilin biri oldugunu kabul ediyorum saygıde�er efendimj ama bir 
dostun ricasıyla sefiller de anlayış görebilir efendim. Saygın bir 
adam kendini savunabilir efendim, ama sefiller savunamaz. Yedi 
yıldır size sadakatle hizmet ettim efendimj kırk yılda bir saygın 
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bir beyefendiye karşı bir sefili kayırmanızı isteyemeyeceksem, hiz
metimin ne de�eri kalır efendim. Bu sefil benim namuslu bir dos
tumdur efendim; onun için, ne olur biraz anlayış gösterin ona. 

ALıK 
Kes artık, haksızlık yapamaylZ dedik. Hadi işinin başına. 

(Dcwy çıkar.) 

Nerdesiniz Sir John? Hadi, hadi, hadi, çıkarın pabuçlarınlZı. 
Elinizi sıkayım Sayın Bardolph. 

BARDOLPH 
Sizi gördü�me sevindim Yargıç hazretleri. 

ALıK 
Tüm kalbimle teşekkür ederim nazik Bay Bardolphj 

(Uşata) 

hoşgeldin delikanlı. Gelin Sir John. 
FAlSTAFF 

Siz önden buyurun Sayın Robert Alık. 

(Abk çıkar.) 

Bardolph, atlara bak. 

(Bardo/ph'la Uşak çıkar.) 

Beni bölüp parçalara ayırsalar, şu Bay Alık denen sakallı  çoban 
de�ne�i gibi dört düzine çıkardı benden. Adamlarıyla da arasında 
harika bir anlayış ruhu var �rusu. Herifler ona bakıp tıpk� şap
şal yargıçlar gibi davranıyor; o da bu adamlarla düşüp kalkmaktan 
yargıç kılıklı bir hizmetkara dönmüş. Birlikte yaşamaktan kafaları 
öyle birbirine uymuş ki, yaban kazıarı gibi kendiginden bir araya 
toplanıyorlar. Bay Alık'tan bir şey isteyecek olsam, adamlarına, 
efendilerinin onları kendine ne kadar yakın gördügünü söyler, 
pohpohiardım onları; adamlarına işim düşse, Bay Alık'a, kimse 
adamlarını senden iyi idare edemez, derdim. Akıllılıgın da, aptal
l ı�ın da hastalık gibi bulaşıcı oldugu kesin. Bunun için de, insan 
kiminle düşüp kalktı�ına dikkat etmeli. Bu Alık'tan çıkacak mal
zemeyi Prens Henry'ye bir aktardım mı, moda altı defa de�işince-
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ye kadar, yani dört dönem ya da iki dava süresince aralıksız gül. 
mekten kendini alamaz. Şöyle hafif yeminle destekli bir yalan, ya 
da ifadesiz bir suratla patlatılmış bir espri, omuzunda yılların yü. 
künü taşımamış birinde iyi işe yarar. Ooh, bak o zaman suratı, ku· 
rumadan gelişigüzel kaldırılmış ceket gibi kırış kırış oluncaya ka· 
dar nasıl güler! 

ALıK 

(1çerden) 

Sir John! 
FALSfAFF 

Geldim Bay Alık, geldim Bay Alık! 

(Çılcar.) 

İ k i n c i  S a h n e  

(Westminster. Saray.) 

(Warwick'/e Lord Başyargıç ayn ay" girer.) 

WARWICK 
Ne o Başyargıç Lordum, nereye böyle? 

BAŞYARGıÇ 
Kral nasıl? 

WARWICK 
Çok huzurlu; dertlerinin hepsi sona erdi. 

BAŞYARGıÇ 
Ölmemiştir umarım. 

WARWICK 
Do�'nın yolundan gitti; 
Dünyasal açıdan artık yaşamıyor. 

BAŞYAROIÇ 
Keşke Majesteleri beni de götürseydi. 
Sa�lı�ında-ena yaptı�ım hizmetler 
Şimdi beni her türlü saldırıya karşı korumasız bıraktı. 
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WARWICK 
Gerçekten de-genç Kral sizden hoşlanmıyor. 

BAŞYARGıÇ 
Biliyorum 
Ve yeni durumu karşılamak için de silahlanıyorum. 
Ama gerçek durum hiçbir zaman 
Hayalimde kurdugum kadar dehşet verici olamaz. 

(Prensjohn, Clarence, 010ucester ve ötekiler girer.) 
WARWICK 

ışte merhum Harry'nin yaslı evladarı geliyor. 
Ah keşke, 
Bu üçünden en kötüsünün huyu yaşayan Harry'de olsaydı: 
Şimdi kötü ruhların yanına yelken açmak zorunda olan 
Kaç soylu yerinde oturacaktı kimbilir! 

BAŞYARGıÇ 
Oh Tanrım, her şey yerle bir olacak! 

PRENS JOHN 
Günaydın kuzen Warwick, gOnaydın. 

GLOUC�R � CLARENCE 
Günaydın kuzen. 

PRENS JOHN 
Konuşmasını unutmuş insanlar gibiyiz. 

WARWICK 
Unutmadık, ama aklımızda öyle acı şeyler var ki, 
Kimsenin fazla konuşası gelmiyor. 

PRENS JOHN 
Neyse, bize bu acı şeyleri düşündüren 
Huzur içinde yatsın. 

BAŞYARGıÇ 
Biz de, daha da aCLSını düşünmeden, 
Huzur içinde yaşayalım. 

GLOUC�R 
Ah Sayın Lordum, gerçekten bir dost kaybettiniz. 
Yüzünüzdeki o hüzünlü ifadenin 
Yapma olmad�ına yemin edebilirim; içten gelme o. 
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PRENS JOHN 
Kimse ne kadar teveccüh görece�ini bilemezse de, 
Sizin durumunuz en umutsuz olanı. 
Bu da çok acı. Keşke öyle olmasaydı. 

CLARENCE 
Eh, artık Sir John Falstaff'la konuşurken 
Saygılı olmak zorunda kalacaksınız. 
Bu da sizin kişili�iniz ve mevkiinizle ba�aşmaz. 

BAŞYARGıÇ 
Sevgili Prensier, ne yaptıysam, 
Ruhumun tarafsız kılavuzlu�nda, şerefimle yaptım. 
Benim kimseden ve hiçbir zaman 
Gidip kendimi alçaltarak aman diledil!imi görmeyeceksiniz. 
Eger dürüst ve namuslu olmak yetmezse, 
Ölen efendim Kral'ın yanına gider, 
Beni arkasından kimin gönderdil!ini söylerim. 

WARWICK 
ışte Prens geliyor. 
(Kral V. Henry ve yanındakiler girer.) 

BAŞYARGıÇ 
ıyi günler. Tanrı Majestelerini korusun! 

KRAL 
Majeste denen bu yeni ve haşmerli giysi 
Üstümde sandıl!ınız kadar rahat durmuyor. 
Kardeşlerim, acınız korkuyla karışmış. 
İngiliz sarayı burası, Türk sarayı d�il; 
Murat'ın yerine de Murat geçmiyor; 
Harry'nin yerine Harry geçiyor. 
Ama, kederli olabilirsiniz sevgili kardeşlerim. 
Tanrım hakkı için size de bu yaraşır. 
Keder size öyle soylu bir görünüm vermiş ki, 
Ben de sizler gibi yapıp, gönlümde taşıyaca�ım onu. 
Kederli olun öyleyse; 
Ancak, sevgili kardeşlerim, unutmayın ki, 
Hepimizin omuzlarında ortak yük bu keder. 
T ann adına size söz veriyorum; 
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Hem babanız olac�ım, hem de agabeyiniz. 
Benden sevginizi esirgemezseniz, 
Dertlerinire de sahip çıkaca�ım. 
Evet, Harry'nin ölümüne a�ayınj 
Ben de a�laya�ımj 
Ancak Harry(69) yaşıyorj bu da demek ki, 
Döktü�ünüz her damla gözyaşına karşılık, 
Mutluluk dolu saatler de yaşayacaksınız. 

PRENSLER 
Biz de sizden başka bir şey beldemiyorduk Majeste. 

KRAL 
Hepiniz bana yabancı gibi bakıyorsunuz. 

(Lord Başyargıç' a diiner.) 
Özellikle de siz. 

BAŞYARGıÇ 
�er de�erlendirmelerini dogru yaparlarsa, 
Majestelerinin benden hoşlanmaması için 
Bir neden olmadı�ıria inanıyorum. 

KRAL 
Öyle mi? 
Benim gibi büyük ümitler taşıyan bir prens, 
Bana ettiginiz hakaretleri nasıl unutabilir? 
Hadi canım! Kınamalar, paylamalar, 
İngiltere tahtının varisini apar topar hapse atmalar! 
Kolay mıydı bunlara katlanmak? 
Bunlar Lethe'de(70) yıkanıp unutulabilir mi? 

BAŞYARGıÇ 
O zaman babanızı temsil ediyor, 
Onun yetkisini simgeliyordum. 
Ben onun yasalarını uygular, 
Devlet adına görev yaparken, 
Siz Prens hazrederi benim mevkiimi 
- Hak ve adaletin gücünü ve yüceli�ini, 
Temsil etti�im Kral'ın simgesel anlamını 
Tanımazdan gelmiş 
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Ve yargı görevimi yerine getirirken bana vurmuştunuz. 
Ben de yetkimi kullanmış, 
Sizi babanıza karşı suç işlemiş biri olarak 
Hapse atmıştım. 
�er bir suç söz konusuysa, 
Şimdi tacı giyen siz, 
�lunuzun sizin buyruklarınızı hiçe saymasına, 
Adaletin, haşmetli katınızdan alaşagı edilmesine, 
Yasaların işleyişinin engellenmesine, 
Sizin huzur ve güvenliginizin koruyucusu olan 
Kılıcın körletilmesine 
Göz yumar mıydınız? 
Peki ya kral kimliginjzin hor gömlmesine 
Ve tOm iradenizin 
İkinci bir kişi aracılıgıyla alaya alınmasına? 
Yeniden düşünün; kendinizi babanızın yerine koyun. 
Siz babasınız ve farzedin ki bir �lunuz var; 
Onurunuzun ayaklar altına alındıgını duyuyorsunuz, 
En kutsal yasalarınızın sorumsuzca çigtlendigini gömyorsunuz. 
Evladınız tarafından 
Böylesine küçümsendiginizi gözünüzün önüne getirin; 
Sonra da benim, sizin adınıza ve sizin yetikinizle, 
�lunuzu gümltO çıkarmadan susturdugumu düşünün. 
Şimdi bunların serinkarılı bir degerlendirmesini yaparak 
Cezamı verin. 
Ve, bir kral alarak, kraliyet makamından, 
Mevkiimle, kişiligimle 
Ve Kral hazretlerinin iradesiyle bagdaşmayacak 
Ne yapmışsam söyleyin. 

KRAL 
Haklısınız Yargıç ve hakkınızı iyi savundunuz. 
Bu nedenle, hem adalet terazisini 
Hem de kılıcı taşımaya devam edeceksiniz. 
Ayrıca, dilerim kazandıgınız şan ve şeref daha da artar. 
Umarım uzun yaşarsınız ve �lumun da, 
�er size karşı gelirse, tıpkı ben gibi, 
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Itaat etmek zorunda kalaca�ı günü de görürsünüz. 
Ben de, ömrüm oldukça, babam gibi diyecegim ki: 
"Ne mutlu bana ki, 
Benim ogluma adaleti uygulamaya cüret edecek kadar 
Yürekli bir adamım var 
Ve Prens oldugu halde 
Kendini adaletin eline teslim eden bir oglum var." 
Siz beni adalete teslim ettiniz; ben de, 
Hiç leke sürmeden taşıd�ınlZ bu kılıcı 
Size teslim ediyorum. 
Bu kılıcı yine, bana karşı yaptı�ınlZ gibi, 
Aynı cesur, adil ve tarafsız �hla kullanın. 
Işte elim. Benim gençli�ime siz babalık edeceksiniz; 
Siz kulagıma ne söylerseniz, benden o söz çıkacak; 
Planlarım, sizin, uygulamayla sınanmış, 
Bilgece talimatınlZa göre biçim alacak. 
Siz PrensIer, inanın bütün çılgınlıklarım, 
Gençlik saplantılarımın hepsi, 
Babamla birlikte mezara gömüldü. 
Ben artık onun ruhuyla yaşıyorum; 
Niyetimse, herkesin beklentilerini boşa çıkarmak; 
Kehanetleri çürütmek 
Ve dış görünüşü me bakıp beni defterden silen 
Kof düşünceleri silip atmak. 
Damarlarımdaki kan şimdiye dek, 
Hiç sıkılmadan kibirle taştı. 
Şimdi artık alçalıp gerisin geri denize akıyor. 
Orada engin sulara karışacak 
Ve bundan böyle krallara yaraşır ihtişamla akacak. 
Şimdi yüce saray meclisini toplayalım 
Ve öyle soylu üyeler seçelim ki, 
Dünyanın en iyi yönetimine denk bir devlet düzeni kurulsun. 
Savaşın da, barışın da; hatta aynı anda her ikisinin 
Ne oldu�unu iyi tanıyalım ve bilelim. 
Burada, baba, en büyük görev size düşüyor. 
Taç giydikten sonra, önceden de söyledi�im gibi, 
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Devletimizin seçkin kişilerini toplayacaıtlZ 
Ve Tanrı'nın yardımıyla iyi niyetimizi gerçekleştirebilirsek, 
Ne Prens, ne soylu, hiç kimse, 
"Harry'nin ömrünü Tanrı tek bir gün kısaltsın," 
Demek için bile haklı gerekçe bulamayacak. 

Ü ç ü n c ü  S a h n e  

(Gloucestershire. AIık'm ba1ıçesi.) 
(Fooraif, Alık, Suskun, Davy, Hardalph ve Uşak girer.) 

ALıK 
Yoo, bahçemi göreceksiniz ve orda, çardak altında, geçen yıl ken, 
di elimle aşılad�ım elmayla çörek vesaire yiyeceıtiz - gel in kuzen 
Suskun - sonra da yataıta. 

FALSTAFF 
Vallahi burada çok güzel bir yeriniz var; çok da gösterişli. 

ALıK 
Yoksuluz, yoksuluz. yoksuluz. hepimiz dilenciyiz, dilenciyiz hepi. 
miz, Sir John - ama havası iyidir. Ört Davy, ört Davy, çok güzel 
Davy. 

FAl.STAFF 
Bu Davy size güzel hizmet ediyor - hem hizmetkannız hem de 
kahyanız. 

AlıK 
Iyi uşaktır, iyi uşaktır, çok iyi uşaktır Sir John - hay Allah, akşam 
yemekte şarabı fazla kaçırdım - iyi uşaktır. Hadi oturun, hadi 
oturun - gelin kuzen. 

SUSKUN 
Oturalım tabii; ne demişler: 
(şarkı sltyfer.) 
Yiyip içip eglenmt. 
Şükür sana T annm derit; 
Et UCUt, laz. pahalı, 
Her Mşek bir deli1u:ınb. 
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Bak �ine, çat keyfini, 
Tasalanma, unut gitsin derdini. 

FALSfAfF 
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Gönlünüz §en bakıyorum Bay Suskun! O halde hemen sagl�tnıza 
içelim. 

ALıK 
Bay Bardolph'a şarap ver Davy. 

DAVY 
Oturunuz canım efendim - hemen geliyorum. Oturunuz pek ca
nım efendim; bay uşak, sayın bay uşak, oturun. Yarasını Et yok 
ama içki çok. Az veren candan, hoş görün artık. 
(Çıkar.) 

ALıK 
Hadi eglenin Bay Bardolph; hey, benim küçük askerim, eglenin! 

SUSKUN 

(S!ırkı söyler) 

Gül eglen, gül eglen; karım varken kimim ben; 
Boylu da olsalar bodur da; düpnez ellerinden 1tUl§tl. 
En iyisi meyhane; ver kafa kafaya dostunla, 
Gununu giln et, gül eglen, gill eglen. 

FALSTAFF 
Bay Suskun'un böyle mariferleri oldu�unu bilmemim. 

SUSKUN 
Kimin, benim mi? Yoo, ben de bir iki defa eglenmişimdir. 

(Davy girer.) 
DAVY 

(Bardolph'a) 
Alın size bir tabak . . .  

ALıK 
Davy! 

DAVY 
Yargıç hazrederi! Hemen geliyorum. 

(Bardolph'a) 



256 n. BölOm. V. Perde, m. Sahne 

Bir kupa şarap, efendim? 
SUSKUN 

(Şarkı söyler.) 
Bir kupa �rap, hem de sertinden şlJ'yle, 
Doldur ver, içeyim benim sevdigfme; 
Selam olsun gönlü şen, ömrü uzun sevenlere! 

FALSTAFF 
Güzel söyledin Bay Suskun. 

SUSKUN 
Şen olmayı bilene, daha ne güzellikler var. 

FALSTAFF 
Sa�lık ve uzun ömür diliyorum Bay Suskun. 

SUSKUN 
(Şarkı söyler.) 
Doldur kupa:yı. gönder buraya; 
Dibini bulmazsam, yuh olsun bana! 

ALıK 
Şanlı Bardolph, hoşgeldin! E�er canın bir şey çeker de söylemez
sen çok ayıp edersin. 

(U�aga) 

Hoşgeldin, benim minik haydutum, hem de ne hoşgeldin! Bay 
Bardolph'a ve Londralı tüm kibar yi�itlere içiyorum! 

DAVY 
Keşke ölmeden Londra'yı ben de görebilsem! 

BARDOLPH 
Yani orda bir buluşsak Davy . . .  

ALıK 
Hey be, ne kafa çekerdiniz değil mi, ha Bay Bardolph? 

BARDOLPH 
000, fıçıyla yuvarlardık! 

ALıK 
Hay Allah, çok yaşa e mi. Bak bu adam senden geri kalmaz ha, 
bunu bilesin. Kesilir sanma sakın. Tam bir safkandır o. 
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BAROOLPH 
Ben de ondan geri kalmam efendim. 

ALıK 
00, Kral gibi konuştun. Keyfinize bakın, e�lenin. 
(Kapı vurulur.) 

Hey kapıya bakın! Kim var orda? 

(Davy çıkar.) 
FALSTAFF 

(Suskun'un içtigini görar.) 

000, işte şimdi verdin hakkımı. 
SUSKUN 

(Şarkı sliyler.) 

Haklamı versene, 
Şövalyesin desene, 
Samingo! (71) 
Değil mi yani! 

FALSTAFF 
Tamam. 

SUSKUN 
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Tamam mı? Eh, öyleyse yaş yetmiş her zaman iş bitmiş demek de
�iı. . 

(Davy girer.) 
DAVY 

hninizle efendim, Piştov diye biri saraydan haber getirmiş. 
FALSTAFF 

Saraydan mı? ıçeri gelsin. 

(Piştoo girer.) 

Ne oldu Piştov? 
PIŞTOV 

Sir John, Tanrı sizi korusun! 
FALSTAFF 

Hangi rüzgar attı seni buraya Piştov? 
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PİŞTOV 
Kimseye yaramayan ugursuz rüzgar degil. Sevgili Şövalye, 
şu anda ülkenin en büyük adamlarından birisiniz. 

SUSKUN 
Vallahi bence, Barsonlu Püf efendi daha büyük. 

PİŞTOV 
Püf mü? Püf diye senin gibilere derler, 
Adi, hain, alçak herif! 
Sir John, senin Piştov'un ve dostunum. 
Apar topar koşturup sana geldim; 
Müjdeler, hayırlı haberler getirdim. 
Pırıl pırıl bir gelecek, mutlu günler seni beldiyor. 

FALSTAFF 
Şimdi lütfen her şeyi, bu dünyadan biri gibi anlat. 

PİŞTOV 
Boş ver şimdi bu dünyayı da, bu dünyalıları da! 
Ben Afrika'dan altın ufuklardan söz ediyorum. 

FAl.STAFF 
Ey aşagılık Asur'un namlı şövalyesi,.(72) 
Nedir haberlerin söyle! 
Anlat gerçegi Kral Kopetua'ya! 

SUSKUN 

(Şarkı sayıer.) 

Ve Robin Hood, Searlet veJohn-. . .  
PİŞTOV 

Esin perilerine (73) karşı çöplük köpekleri mi çıkıyor? 
Güzel haber bastırılıp susturuluyor mu? 
O halde Piştov, koy başını Intikam Tanrıçalarının kucagına! 

ALıK 
Şanh beyefendi, egitiminizi bilemedim. 

PIŞTOV 
Otur agla o zaman. 

ALıK 
Afedersiniz efendim; şayet efendim, saraydan haber getiriyorsa-
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nız, anladı�ım kadanyla iki ihtimal var: Bu haberi ya söylersiniz, 
ya gizli tutarsmız. Ben de Kral'm yetkili bir memuruyum. 

P1ŞTOV 
Hangi Kral'm, Besonyah?(74) Konuş ya da öl! 

ALıK 
Kral Harry'nin. 

P1ŞTOV 
Dördüncü Harry mi, Beşinci Harry mi? 

ALıK 
Dördüncü Harry. 

PIŞTOV 
Nah yetkili memursun o zaman! 
Sir John, senin körpe kuzucu�un şimdi Kral oldu; 
Yani Beşinci Harry. Do� söylüyorum 
- Yalamm varsa, sen de bana, 
Palavracı ıspanyol'a yaptıklan gibi, böyle, (75) 
"Al sana!" diyebilirsin. 

FALSTAFF 
Nee, yaşh Kral öldü mü? 

PIŞTOV 
Hem de kaçıncL uykusunda! Bakın do�ru söylüyorum. 

FALSTAFF 
Durma Bardolph, atımı egede! Robert Alık, bu memlekette dile
diğin görev senind,ir. Piştov, seni unvanla çifte dolduracağım. 

BAROOLPH 
Oh mutluluk günü! Şövalyelik verseler vermem şimdi taBhimi. 

PIŞTOV 
Naslİ, güzel haber getirmiş miyim? 

FALSTAFF 
Bay Suskun'u yatağa götürün. Bay Alık, Lord Alık - ne istersen 
ol - talihin baş kahyasıyım şimdi ben! Giyin pabuçlannlZı - bü
tün gece at sırtındaylZ. Ah canım Piştov! Durma Bardolph. 

(Bardo�h çıkar.) 

Hadi Piştov, biraz daha anlat; bu arada kendine de ivi bir şeyler 
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düşün. Pabuçlar, pabuçlar, Bay Alık! Kral benim özlemimle yam
yordur şimdi. İstedigimiz atı alalım. İngiltere'nin yasaları benim 
emrimde. 'Dostlarımın başına talih kuşu kondu. O Lord Başyar
gıç'ınsa vay haline! 

PIŞTOV 
Cigerlerini leş akbabaları yesin ! 
''Nerde o eski günler!" derler ya 
- İşte burda. Hoşgeldiniz tatlı günler! 

(Çıkarlar .) 

D ö r d ü n c ü  S a h n e  

(Londra'da bir sokak.) 

(Bekçiler, Meyhaneci Kadın Quickly ile DoU Çarşahırtan'ı sü:rükleye
rek getirirler.) 

MEYHANECI KADıN 
Yapmasana alçak herif! Oh Tanrım keşke ölseydim; keşke asılsay
dım! Kolumu çıkardın be adam! 

ı. BEKÇı 
Polislerden teslim aldım bunu; iyi bir kırbaç yiyecegi kesin. Onun 
yüzünden son günlerde birkaç kişi öldü. 

DOLL 
Yalan söylüyorsun pis gaddar. Bana bak işkembe suratlı serseri, şu 
kamımdaki çocugu düşürürsem,(76) seni öyle pişman ederim ki 
yapttgına, keşke anamı dövseydim dersin. Kagıt suratlı hay ta se
ni! 

MEYHANECI KADıN 
Oh Tanrım, Sir John burda olsaydı şimdi, bunun acısını çıkarıcdı 
birilerinden. Dilerim Tanrı'dan şu karnındaki meyveyi düşürsün! 

ı. BEKÇı 
Düşürürse yastıklarınızın (77) sayısı yine bir düzineye çıkar - şimdi 
on bir tane kalmıştır herhalde. Hadi bakalım, ikiniz de benimle 
gelin; Piştov'la bir olup dövdügiinüz adam ölmüş. 
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OOLL 
Bana bak tütsü kabı kabartması sümsük herif, sana öyle bir sapa 
çektiririm ki! Seni şarap şişesi kılıklı içi geçmiş kabadayı! Sana 
kötek attırmazsam etek giymem bir daha. 

1. BEKÇı 
Hadi hadi gel bakalım gece kuşu, gel. 

MEYHANECI KADıN 
Oh Tanrım, görüyorsun adalet zorbalı�ı nasıl çi�niyor! 
Eh, derdin sonu selamettir. 

OOLL 
Hadi bakalım serseri beni yargıça götür. 

MEYHANECI KADıN 
Hadi bakalım seni aç köpek. 

OOLL 
Seni kemik y�ını Azrail! 

MEYHANECI KADıN 
Seni iskelek (78) seni! 

OOLL 
Hadi bakalım, seni sö�üt dalı rezil ! 

1. BEKÇı 
lyi iyi. 

(Çıkarlar .) 

B e ş i n c i  S a h n e  

(Westmmster. Katedra! civan.) 

(Ot serici aç Seyis girer.) 

BIRINCI SEYIS 
Biraz daha serin, biraz daha serin! 

IKINCI SEYIS 
Borazanlar iki kere çaldı. 

ÜÇÜNCO SEYIS 
Onlar taç giyme töreninden dönene kadar saat iki olur. Hadi hadi! 
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(Çıkarlar.) 
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(Boratanıar çalar ve Kral'la maiyeti sahneden geçer. Arka1armdan 
FOOtaff, Alık, Piştov, Bardo/ph ve Uşak girer.) 

FALSTAFF 
Burda, yanımda durun Bay Ahk. Bakın sayemde Kral sizi nasıl 
onurlandıracak. Yaklaşırken ona şöyle bir gülücük yapaca�ım - o 
sırada yüzünde bana karşı belirecek ifadeye dikkat edin. 

PIŞTOV 
Tanrı ci�erlerine kuvvet versin yaman şövalye! 

FALSTAFF 
Gel buraya Piştov, yanımda dur. 
(Alık'a) 

Ah vaktim olsaydı sizden aldı�ım bin poundla hepimize yeni üni� 
forma yaptırırdım. Ama olsun, bu sade giysiler daha iyi: Onu gör� 
rnek için nasıl apar topar geldi�imi gösteriyor. 

ALıK 
Gösteriyor. 

FALSTAFF 
Duygularımın içten oldu�nu gösteriyor. 

ALıK 
Gösteriyor. 

FALSTAFF 
Sadakatimi . . .  

ALıK 
Evet, evet, evet. 

FALSTAFF 
Gece gündüz at binmişizi durmadan, düşünmeden, üstümüzü bile 
de�işmeye vakit bulamadan . . .  

ALıK 
Çok do�ru, bulamadan. 

FALSTAFF 
Yolun tozuyla, teriyle, kiriyle burda duruyoruz. Tek iste�imiz onu 
görmek, başka düşüncemiz yok, her işi unutmuşuz, sanki onu gör� 
rnek dışında dünyada yapılacak iş kalmamış gibi. 
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PIŞTOV 
Evet, "semper idem," çünkü, ''Obsque hac nihil est;"(79) 
Her şey onun için 
Her zaman ve yalnız onun için. 

ALıK 
Aynen öyle. 

PIŞTOV 
Şövalyem, soylu cigerini tutuşturup 
Seni çılgına çevireeegim. 
Senin sevgili Doll'un 
Ve ince düşüncelerinin Helen'i, 
Aşagılık insanların pis elleriyle sürüklenerek 
Adi bir şekilde tutuklanmı� 
Ve igrenç bir hapishaneye atılmış durumda. 
Karanlık magaradaki korkunç ıntikam'ı uyandır, 
Saçı yılan kaynayan Aleeto'yu (BO) çıkar dışarı 
- Çünkü Doll içerde. 
Piştov yalnızca do�yu söyler. 

FALSTAFF 
Onu kurtaracagım. 
(Borazan sesleri, bagnşmalar duyulur.) 

PIŞTOV 
ışte deniz kükrüyor, borazanlar ötüyor. 

(Kral ve aralarında Lord Başyargıç da olmak ikere, maiyeti girer.) 
FALSTAFF 

Tanrı Majestelerini, Kral Hal'i benim Kral Hal'imi korusun! 
PİŞTOV 
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Tanrı yardımeın olsun! Sana uzun ömür versin, Kral soyunun göz 
bebegi! 

FALSTAFF 
Tanrı seni korusun sevgili yavrum! 

KRAL 
Lordum Başyargıç, konuşun şu budalayla. 

BAŞYARGıÇ 
Aklını başına aL. Ne dedigini biliyor musun sen? 



264 IT. Bölüm, V. Perde, V. Sahne 

FALSTAFF 
Kralım! llahım! Seninle konuşuyorum ben, gönül dostum. 

KRAL 
Seni tanımıyorum ihtiyar. Git dua et. 
Ak saçlar budala bir soytarıya hiç gitmiyor. 
Buna benzer birini çoktandır rüyamda görüp duruyordum: 
Yiyip içip şişmiş, kocam ış ve azgın birini. 
Ama şimdi uyandım ve rüyamdan tiksiniyorum. 
Bundan böyle gövdeni küçültüp erdemlerini büyütmeye bak. 
Tıkınmayı bırak; unutma ki mezarlar, 
Senin gibiler için aglZlarını üç kat geniş açıp bekliyor. 
Bana yine aptalca bir sululukla karşılık verme; 
Sanma ki ben artık eski bildigin benim. 
Tanrı biliyor ve �lem de görecek ki, 
Önceki benligimi kovdum yanımdan; 
Önceki yoldaşlarıma da aynı şeyi yapacagım. 
Eger bir gün benim eski ben oldugu mu duyarsan, gel yanıma, 
O zaman sen de eski sen olabilirsin: 
Serkeşliklerimin akıl hocası ve kışkırtıcısı. 
O güne dek, seni kovuyorum 
- Beni yanıltanların hepsini kovdugum gibi 
Canından olmak istemiyorsan, 
Yanımıza on milden fazla yaklaşmazsın. 
Rahat bir hayat sürebilmen için 
Gerekli geliri saglayacagım sana. 
Böylece yoksulluk yüzünden kötü yola sürüklenmemiş olursun. 
Bu arada, dogru yola döndügünüzü duyarsak, 
Yaptıgınız işlere ve başarınlZa göre sizi ÖCıüllendirebiliriz. 

(Lord Başyargıç'a) 

Bu sözlerimin uygulamasını size bırakıyorum Lordum. 
Gidelim. 

(Kral ve maiyeti çıkar.) 

FALSTAFF 
Bay Alık, size bin pound borçluyum. 
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ALıK 
Yaa evet Sir John. Şimdi alıp yanımda götürebilir miyim lütfen? 

FAlSfAFF 
Bu pek olamaz Bay Alık. Ama üzülmeyin, beni özel olarak ça�ır, 
tacak. Bakın, dışarıya karşı böyle görünmesi gerekiyor. Size söz 
verdi�im şeyler için merak etmeyin. Yine benim sayemde büyüye, 
ceksiniz. 

ALıK 
Bana ceketinizi verip içini saman doldurmayacaksanız, bu nasıl 
olacak anlayamadım. Ne olur, kuzum Sir John, şu bin poundu, 
mun hiç olmazsa beş yüzünü verin. 

FAlSfAFF 
Bayım, sözümü tutaca�ım. Biraz önce duydu�unuz şeyler göster, 
melikti. 

ALıK 
Ama siz de bu arada göstermelik olarak güme gidebilirsiniz. 

FAlSfAFF 
Merak etmeyin. Hadi yeme�e gidelim. Gel Te�men Piştov; gel 
Bardolph. Akşama dogru beni çagırırlar. 

(Lord Başyargıç, Prens John ve görevliler girer.) 
BAşYARGıç 

Sir John Falstaff 'ı Fleet hapishanesine götürün. Yanındakileri de 
alın. 

FAlSfAFF 
Lordum, lordum . . .  

BAŞYARGıÇ 
Şimdi konuşarnam. Daha sonra seni dinlerim. Götürün onları. 

PIŞTOv 
"Si fortuna me tormenta, spera me contenta.,,(Bl) 

(Prens John ve Başyargıç dışında herlces çıkar.) 
PRENS JOHN 

Kralın adil davranışını begendim. 
Eski yandaşları yardımslZ kalmayacak; 
Ama hepsi, tutumlarını de�iştirip, 
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Akıllarınt başlarına toplayıneaya kadar buradan uzaklaştırıldı. 
BAŞYARGıÇ 

Dogru, öyle oldu. 
PRENS JOHN 

Kral meclisini toplantıya ça�ırdı Lordum. 
BAŞYARGıÇ 

Öyle. 
PRENS JOHN 

Bahse girerim, bu yıl çıkmadan, 
ıÇ savaştan kalma kıl ıçlanmlZı ve doğal ateşimizi kuşanır, 
Fransa'ya kadar uzanırız. 
Bir kuş şakıyordu bu dedi�imi. 
Anladı�ım kadarıyla, Kral'ın da hoşuna gitmişti şarkısı. 
Hadi, geliyor musunuz? 

(Çıkarlar.) 



SONSÖZ 

önce korkum, sonra selamını, sonra da konuşmam. 
Korkum, belki de hoşunuza gitmemiştir diyej selam, ödevimizj 

konuşmaya gelince, affınıza sı�ınmak için. Şimdi, iyi bir konuşma 
beklerseniz, yanılırsınlZ. Çünkü sözlerimi kendim hazırladım. Sonuç, 
ta maskara olmak da varj ama ne yapalım, kendi düşen a�lamaz. Ge, 
lelim konuya ve işin tehlikeli yanına. Sizce biline ki (ve çok iyi bil i, 
niyor ki), geçenlerde, hoşunuza gitmeyen bir oyunun sonunda gene 
burdaydım: SabrınlZa sı�ınarak daha iyi bir oyun sözü vermek için. 
İşte bu oyunu kastetmiştim. E�r bu da, bozgunla sonuçlanan başarı
Sız bir sefer olduysa, ben sözümü tutamadım ve siz alacaklılar da kay, 
bettiniz demek. Burada olaca�ım demiştim size ve işte bedenimi mer, 
hametinize sunuyorum. Siz biraz inerseniz, ben de size biraz ödeme 
yaparım ve ç�u borçlu gibi, istedi�iniz kadar da daha sonra ödemeye 
söz veririm. ışte şimdi de diz çöküyor ve Kraliçe'ye şükranlarınıı su' 
nuyorum. 

�er beni bırakmanız için sizi kandırmaya dilim yetmezse, "ba
caklarını kullan"mı derdiniz bana? Ama borcumdan dans ede ede ka
çıp kurtulmak çok cılız bir ödeme olurdu. Öte yandan, vicdanı temiz 

) 
kişi ne ödeyebUirse öder. Benim de yapabilece�im bu. Burdaki bütün 
hanımefendiler beni ba�ışladı. Beyefendiler ba�ışlamıyorsa, hanıme, 
fendilerle aynı görüşte degiller demek. Şu karşımda gördü�üm toplu
lukta ise böyle bir şey söz konusu olamaz. 

Lütfen bir kelime daha söylememe izin verin. �er ya�lı etten 
çok bıkmadıysanız, naçiz yazarımız, Sir John'u da alarak bu hikayeye 
devam etmek ve sizleri Fransa KraliçeSi güzel Katharine'le e�lendir, 
mek istiyor.(82) Bu hikayede, bildi�im kadarıyla, Falstaff ter illetin
den ölüyori tabii e�er o zamana kadar sizin kaya gibi eleştirileriniz, 
den ölmemişse. Oysa, Oldcastle şehit düşmüştüj(83Y yani bu adam ay
nı kişi degil. Eh dilim yorulduj bacaklarım da kesil ince, iyi geceler 
diyece�im hepinize. 



NOTLAR 

( 1 )  "Çok başlı canavar", "değişken kalabalık": Halk, kitleler. 
(2) O çağda basılan kitapların bir kısmında, başlığın yer aldığı sayfada, 
oyunun kısa bir özeti anlatılırmış. 
(3) "Böylesi ağır bir acıyla yıpranmayı hak etmediniz," demek istiyor ola
bilir. 
(4) Pomfret: Kral Richard'ın kadetildiği kale. Morton, "Başpiskopos, Kral 
Richard'ın öldürülmesi olayını kendi amaçları için kullanıyor," demek is
tiyor. 
(5) Uşağın ufak tefek biri olduğu anlaşılıyor. 
(6) Achitophel: Incil'de, Davut peygambere ihanet ederek onu terkeden 
danışman. 
(7) "Boynuzu dolu": Dolu boynuz, kl�ik çağdan gelme çağrışımlarıyla; 
varlık, zenginlik belirtisi. Falstaff aynı zamanda, karısının terziyi "boynuz
ladığını" söylüyor. 
(8) Galen: Claudius Galenus: M.S. 2. yüzyılda ya§8ll\lş, eski Yunanlı bir 
hekim. 
(9) Burada bir nükte olduğu anlaşılıyor; ancak Falstaff'ın neyi ya da kimi 
kastettiği açıklığa kavuşmamış. 
(10)Tilki kokusu almak: Hakkında yasal işlem yapılacağını fark etmek. 
(1 1 )  Karaciğer, CO§ku ve sevginin; safra ise hüzün ve kayıtsızlığın kaynağı 
olarak bilinirmiş. 
( 12) "Sağlığımı yitirebilirim," demc:k istiyor olabilir. 
(13) Üç kişilik balyozların üç sapı olurmuş ve üç kişi tarafından kullanılır
mış. 
( 14) Shakespeare'in Il. Richard oyununa değiniliyor: Bolingbroke, Kral 
Richard'ı tahtından indirerek yerine geçtikten sonra; önde Bolingbroke, 
arkada Richard, Londra sokaklarında yürürlerkeni halkın, Richard'ın başı
na taş ve toprak atmasından söz ediliyor. 
(15) Meyhaneci Kadın cahilliğinden veya, belki de, kurnazlığından, sıra
dan polis memuruna "komiser" diye hitap ediyor. Daha sonra da, aynı şe
kilde, Başyargıca "Başpiskoposluk" Piştov'a da "yüzbaşılık" yakıştırıyor. 
(16) "Şişledi": Meyhaneci Kadın, zaman zaman bazı terimleri karıştırarak 
onları kendince kafasında oluşturduğu anlamlarda veya farkında olmadan, 
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birkaç anlamda kullanıyor. Bu arada özellikle cinsellik ağırlıklı, komik ifa
delerin de ortaya çıkmasına yol açıyor: "Şi§ledi," "Silahını bir çıkardı mı," 
"İblis gibi batım," örneklerinde olduğu gibi. 
( 17)  Meyhaneci kadın "murdar"la "hunhar"ı karı§tırıyor. 
(18) Meyhanelerdeki odalara böyle ilginç adlar verilirmiş: "Yunus Salo
nu," "Nar Salonu," gibi. 
(19) Shakespeare'in zamanında madeni kupa ve bardakların yerini yavaş 
yavaş cam bardaklar almaya başlamış. 
(20) İncil'de, parasını düşüncesizce harcayan �ula ilişkin ünlü kıssa. 
(21 ) Çevredeki fahişelerden biri. Soyadı, mesleki kişiliğinin bir yönünü 
yansıtıyor olabilir. 
(22) O çağda modaya düşkün erkekler bacaklarını gösteren uzun ipek ço
raplar giyerlermiş. 
(23) Küçük kardeş olduğundan babasının mirasından mahrum kalan Po
ins geçimini zeUsı sayesinde sağlamak zorunda. 
(24) Meyhanelerin kafesli pencereleri oLurmuş. Uşak daha sonra, Bar
dolph'un suratıyla ilgili kendince nükteli bir benzetme yapıyor. 
(25) Uşak burada Althea'yı, Homeros'un ll"ada'sında Hektar'un annesi 
olan Hekuba ile karıştırıyor. 
(26) Japhet: İncil'e göre tüm Avrupalıları" atası. 
(27) Klasik mitoloj ide, Baştanrı Jüpiter güzel Europa'ya aşık olur ve bir 
boğaya dönüşerek kızı sırtına alıp kaçırır. 
(28) "Perey'ye": Northumberland, kendini kastediyor. 
(29) Kuru Elma: "Apple John" iki yıl süreyle bozulmadan kalabildiği, bu
ru§up kurumakla birlikte lezzetini koruyabildiği söylenen bir cins elma. 
(30) Burada kelime oyunları var: Cinsel ilişkiden sonra hastalığı kapınca, 
"kargı kırılıyor," ve iyileşmek için "ılıcaya gidiliyor". 
(31 )  Meyhaneci kadın sık sık yaptığı gibi kelimeleri yanlış kullanıyor ve 
''katısınız'' yerine "mülayimsiniz," "zaaflarına" yerine "zarflarına''' diyor. 
(32) Meyhaneci kadın yine "çalım"ı yanlış (kötü anlamlı bir terim ola
rak) anlıyor. 
(33) Pluto: Klasik mitolojide yeraltı tanrısı. 
(34) Erebus: Klasik mitolojide Kaos'un oğlu, "Gece"nin kardeşi, karanlı
ğın kişileşmiş simgesi. 
(35) "Pişef" : Piştovi "istifram": istirhami "Çatıştır": "yatıştır," demek isti
yor. 
(36) Cerberus: Klasik mitolojide, yeraltı dünyasının bekçisi olan üç başlı 
köpek. Köpeğe "Kral"lığı Piştov yakıştırıyar. 
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(37) Hiren: "Yosma, fahişe" anlamına. 
(38) "Ye ve §ifmanla g!lzel Calipolis": Shakespeare'in çağd8f1 George Pee
le'in Alca.tar Muharebesi adlı oyununda, kişilerden biri kılıcının ucunda 
getirdiği aslan etini, açlıktan ölmek !lzere olan annesine bu sözlerle sunar. 
Burada bu oyuna alaylı bir değini var. 
(39) "Kader acı olsa da, ümit tadıdır" anlamında Latince bir söz. 
(40) Üç Kızkarde§: Kader tanrıçaları Kloto, Lachesis, Atropos. Bunlardan 
ilki, üzerinde ya§8m ipinin eğrildiği iği tutar, ikincisi ipi çeker, üçüncüsü 
de kesermiş. 
(41) Dokuz Komutan: Üç Pagan; Hektor, Büyük ıskender, Sezar. Üç Ya
hudi; Joshua. Davut (Peygamber), Judas Maccabeus. Üç Hıristiyan; Art
hur, Charlemagne, Bouiııon'lu Godfrey. 
(42) "Kilise" gibi: Anlam açık değiL. Doll Falstaff'a "hantal" diyor veya 
yerinden kımıldamadığı için onunla alay ediyor olabilir. 
(43) Hizmetkarların en zavallısı kilerde çalışırmı§. Ekmek kabuklarının, 
özellikle yanık kısımlarının zararlı olduğuna inanılır, bu kısımlar kesilip 
atılırmı§. 
(44) Bir çe§it oyundan söz ediliyor. Likör üzerinde yüzen yanar bir nesneyi 
söndürmeden likörün tümünü içebilen oyunu kazanıyor. 
(45) Y8flılar Tanrısı Satüm'Un adını alan gezegenle, Güzellik Tanrıçası 
Venüs'ün adını alan gezegenin bulu§ması, zamanın astrologlarına göre 
çok az görülen ve ş8fırtıcl bir durummuş. 
(46) Zodyak'ın on iki burcu, dört "Uçerli gruba" veya dört "üçgen"e ayrılı
yor. Bardolph'un suratının çağrıştırdığı üçgende üç "ateşli burç" var: Koç, 
Aslan ve Yay burçları. 
(47) "Bitmez tükenmez donyağı deposu" demek istiyor. 
(48) ''Ölü Karaağaç": Çok iri bir ağaç olan Karaağaç, içi çürüdüğü zaman, 
çökme ihtimalinden dolayı, çevresindekiler için tehlikeli olurmuş. Ayrıca, 
geleneksel olarak, üzerinde sarmaşık barındıran bir ağaç olarak bilinirmiş. 
(49) Lucifer: Şeytan 
(50) Her insanın bir "koruyucu meleği" olduğuna inanılırmış. 
(51)  Borç para vermenin günah olduğunu ima ediyor olabilir. 
(52) O çağda, Hıristiyanların oruçlperhiz döneminde et satışı yasakmış. 
(Tabii "et satıŞı" yine çift anlamlı kullanilıyor.) 
(53) Burada tam olarak ne kastedildiği anl8fılmamakla birlikte, Kralın uy
kularının kaçması ve huzursuzluğu; kutusu içinde, durmadan (dinlenme
den) çalı§8n bir mekanizmaya bentetiliyor. lmdat çanı ise halk arasındaki 
genel huzursuzluğu çağrıştırıyor. 
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(54) Neptün: Denizler Tanrısı. 
(55) element Evi: Avukatlık stajı yapanlar için ikinci sınıf bir staj evi. 
(56) Gölgesi: Benzeri. 
(57) Falstaf{'ın deftere asker diye hayali isimler yazdığı ve daha sonra 
bunlar için çıkacak ödeneği cebe indireceği anlaşılıyor. 
(58) Türkler, egemen oldukları bölge halklarından yüklüce haraç/vergi 
alırlarmış. 
(59) "Gaunt": "Zayıf," "sıska" anlamına da geliyor. 
(60) Filozof taşı: Adi madenieri altına çevirme yöntemine verilen ad. 
Falstaff, Yargıç Alık'ı bir tür "altın madeni" gibi görüyor. 
(61) "Dale," aynı zamanda "vadi" demek. Falstaff "derin bir yer" derken 
kelime oyunu yapıyor; '''Derin vadiden gelip, derin zindana gidiyor
sun,"diyor. 
(62) "Göbeğim, kim ve nasıl biri olduğumu her dilden tüm dünyaya anla
tıyor" demek istiyor. 
(63) Kanca Burunlu Romalı: Sezar. 
(64) Yeşil hastalık: Kansızlık. Daha çok evlenmemiş kızlarda görüldüğü 
sanılırmış. 
(65) Kanda ve vücudun değişik bölgelerinde var olduğu düşünülen bazı 
özel madde ve sıvılardan söz ediliyor. 
(66) Prens Henry, Kral'a hitap ediyor. 
(67) Tacı kastediyor. 
(68) "Konu§mamamı istediğin için öyle düşünmüşsün," diyor. 
(69) Kendisini kastediyor. Ölen Kral'ın da, kendisinin de adı Henry 
(:Harry) olduğu için, bir kelime oyunu yapıyor. 
(70) Lethe: Klasik mitolojide, yeraltı dünyasındaki nehirlerden biri. Ölen 
her insanın ruhu bu nehrin suyundarı içiyor ve hayattayken olup biten 
her şeyi unutuyor. 
(71)  . . . Samingo: o zamanlar ünlü olduğu anlaşılan (Fransızca aslı "Morısi
eur Mingo" adlı) bir meyhane şarkısından nakarat. 
(72) Piştov "bu dünyadan biri" gibi konuşmaya yanaşmayınca, Falstaff 
onu konuşturabilmek için kendi tarzını değiştiriyor. 
(73) Yani, kendisi gibi gerçek şairlere (!). 
(74) Besonyalı: "Cahil" anlamına. 
(75) Başparmağı, işaret ve orta parmak arasından çıkararak yapılan ma
lum işaret. 
(76) Hamilelik, veya hamile olduğunu söylemek, ölüm cezasından kurtul
manın veya cezayı geciktirmenin yollarından biriymiş. 
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(77) Bekçi, hamilelik masalını pek "yutmuşa" benzemiyor. 
(78) Iskelek: "Iskelet" demek istiyor. 
(79) Latince: "Hep aynı," "Bunun dı�ında hiçbir §ey yok." 
(BO) Alecto: Intikam tanrıçalarından biri. Resimlerde, saçlarına yılanlar 
dolanmı� ve gözlerinden kanlar akıyor olarak çiziliyor. 

(81) "Kader acı olsa da, ümit tadıdır." anlamında Latince bir söz. 
(82) Shakespeare burada verdiği sözü daha sonra tutmuyor. Bundan sonra 
yazdığı V. Henry oyununda Falstaff 'a yer verilmemi§. 
(83) Shakespeare, Falstaff'ın, Oldeastle adlı biri örnek alınarak yaratıldı
ğı görÜ§Üllün dayanaksız olduğunu söylüyor. 




