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Canterbury Hikâyeleri’ni yazan Geoffrey Chaucer, 
on dördüncü yüzyıl Londra’sının eksiksiz bir temsilcisiy-
di. Nasıl hikâyeler tek başlarına Ortaçağ toplumuna tu-
tulan bir ayna olarak ele alınabilirse Chaucer’ın yaşamı 
da çağın çeşitli devingen güçlerini yansıtır. Örneğin sa-
rayda tanıdık bir yüzdü, tam üç kral ve iki prense kraliyet 
hizmetlisi olarak hizmet verdi. Londra Limanı’nda güm-
rük memuru olarak çalıştı ve vergi tahsilatı yaptı. Bir dip-
lomat, kralın yapı işlerini gözetip denetleyen bir memur
du. Kısa süreliğine asker de oldu. Sulh hâkimi ve parla-
mento üyesi olarak atandı. Her nasılsa bütün bu görev 
ve işlerin arasında Ortaçağ İngiltere’sini en canlı, en ba-
şarılı şekilde ortaya koyan şiirleri yazmayı başardı. 

Elbette en çok Canterbury Hikâyeleri’yle tanınır. 
Ama bu eseri yaratıcılıkla geçen ömrünün sonuna doğru 
yazdı. Ondan önce fabllar ve efsaneler ve rüya şiirleri 
yazmıştı. Bir de ilk modern İngiliz romanı olarak tanım-
lanmayı hak eden Troilus ile Cressida’yı. Onun kadar kar-
maşık ve çeşitlilik gösteren bir yazar yoktu. Karakterini 
tanımlamak eserlerini tanımlamak kadar zordur. Şiirle-
rinde utangaç olduğunu öne sürüyordu ama bir gümrük 
memuru utangaç olamazdı. Kendini kitapsever bir mün-
zevi olarak göstermek hoşuna giderdi ancak borçların-

GİRİŞ
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dan dolayı mahkemeye verildi ve tecavüzle suçlandı. En 
çok müstehcen mizahı ve ince zekâsıyla tanınır. Ama 
aynı zamanda derinden dindar bir dünya görüşü vardı. 

Chaucer 1341 ile 1343 arasında bir tarihte doğdu, 
Londra’da oturan zengin bir tüccar ailesinin oğluydu. Ba-
bası John Chaucer varlıklı bir şarap tüccarıydı. Evi ve iş-
yeri Thames Sokağı’nda nehrin kenarındaydı. Birkaç met-
re ötedeki Three Cranes Wharf, Gascony’den gelen şarap-
ların boşaltıldığı yerdi. Chaucer hayatı boyunca nehri 
görerek ve sesini duyarak yaşamıştı. Chaucer çocukken ve 
gençliği boyunca hareketli, kalabalık ve gürültülü bir 
dünyada yaşadı, bu enerjik, canlı hava eserlerinde de bol-
ca bulunur. Çoğu zaman ağırbaşlı ve süslü olan şiirlerinde 
çevresindeki Londra sokaklarının deyişlerine (“Hadisene 
be adam... bakalım ne varmış burada... ha ne diyorsun... 
ayağını denk al bakayım... Seni mankafa!”) denk geliriz.

Gerçek eğitimini sokaklardan almış olsa da daha 
resmî bir eğitim de verildi ona. Evde yatılı bir hoca tara-
fından eğitilmiş ya da birkaç metre ötedeki Saint Paul’s 
Almonry Okulu’na gitmiş olabilir. Latince, Ovidius ve 
Vergilius gibi yazarlar hakkında bilgili olması ancak o za-
manlar “gramer” denilen temeli almasından ileri geliyor 
olabilir. Fransızca ve İtalyancaya da hâkimdi ama bu dil-
leri daha dünyevi yollardan öğrenmiş olabilir. On dört
on beş yaşlarında kraliyet sarayına gönderildi. 

Babası II. Edward’ın meskeninde kâhya yardımcısı 
olarak atanmıştı ve elbette oğlu için beslediği hırslar ül-
kenin en güçlüleri aracılığıyla yönlendirilebilirdi. 1357’ 
de Chaucer, Kral Edward’ın gelini Prenses Eliza beth’in 
içoğlanı oldu ve ölümüne kadar devam edeceği kraliyet 
hizmetlisi görevine başladı. Sarayda yazışma ve belagat 
sanatlarında eğitim aldı. Retorik eğitimi Canterbury Hi
kâ yeleri’nin anlaşılmasında önemli bir anahtardır. Krali-
yet hizmetlisi olarak savaşa gitti, Rheims’ın hemen dışın-
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da Fransız kuvvetleri tarafından yakalandı, dört ay sonra 
on altı pound’luk fidye karşılığında kurtarıldı. Bir daha 
hiç savaşa gitmedi, bu deneyimden sonra ağzının tadı 
kaçtığı söylenebilir. Onunkisi barış sanatıydı. Aslına ba-
kılırsa yirmilerine geldiğinde diplomatik göreve getirildi. 
Ve çeşitli görevlerle Avrupa’daki prenslere gönderildi. 
Ancak bu diplomat bir şairdi aynı zamanda. Kendi deyi-
şiyle “pek çok şehvet içerikli şiir” yazıyordu. Bir başka 
deyişle saray şairiydi, hanımefendileri ve beyefendileri 
sevgiliye sitem edilen şiirler, kısa ve nakaratlı şarkılar, ba-
ladlar naklederek eğlendiriyordu. Bu ilk dönem eserleri-
nin de popüler olduğunu akla getiren emareler vardır. 
Çağdaşı John Gower, Chaucer’ın bütün ülkeyi mâniler 
ve şarkılarıyla doldurduğunu söyler. 

Babasının ölümüyle birlikte Chaucer büyük bir mal 
varlığının bir kısmını miras aldı ve vakit geçirmeden kra-
liçenin maiyetinde görevli bir hizmetli olan Philippa de 
Roet’le evlendi. Bu bir anlamda saray evliliğiydi ama hak-
kında pek az şey biliyoruz. Chaucer özel meselelerle il-
gili olarak her zaman ketumdu. Ve bazen görünmez ola-
cak kadar kendini geri planda tutardı. Karısının adından 
ve işinden başka bir şey bilmiyoruz. Sonraki yıllarda 
uzun aylar boyunca ayrı kaldılar ama bu iki tarafı da sı-
kıntıya sokmamış görünür. 

Sarayla gitgide daha yakın ilişkiler kurdu. Kral Ed
ward’ın oğullarından biri olan Gaunt’lu John’un maiyeti-
ne katıldı ve hizmetleri için yıllık hibe elde etti. Bu hiz-
metlerden biri de yeni hamisi için uygun şiirlerin yazılma
sıydı. Gaunt’lu John’un karısının ölümü üzerine Chaucer, 
The Book of the Duchess’ı [Düşesin Kitabı] yazdı. Mer-
humenin erdemleri anısına bir rüya şiir. Sesli okunmak 
üzere yazılmış ve Chaucer şiiri Saint Paul Kadetrali’nde-
ki anma töreni sırasında okumuş olabilir. 

Şiirin İngilizce yazıldığını belirtmemiz gerekir. West
minster’daki kral ve maiyetinin çoğu hâlâ Fransız’dı ve 
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Chaucer’ın şiiri İngiliz dilinin prestijinin hızla yükseldi-
ğinin olası en iyi göstergesidir. Chaucer İngilizcenin ilk 
ustasıydı ve dili, fethedilmiş bir ırkın anadili olarak kıs-
men önemsiz rolünden kurtarmıştı. Chaucer yaşarken 
İngilizcenin öğretim dili olarak Fransızcanın yerine geç-
mesi ve bir sonraki kralın hükümranlığı sırasında saray 
dili haline gelmesi tesadüf değildir. Chaucer’ı dönemini 
en iyi temsil eden ve en yetkin şairi haline getirmek için 
bütün şartlar uygundu. Dehanın bir tanımı da çağının 
ilkelerini kendi bünyesinde somutlaştırmasında yatar. 

Ancak bu deha tamamen anayurdunun kökenlerine 
dayanarak serpilmedi. Kraliyet elçisi olarak görevleri ne-
deniyle birkaç kez farklı vesilelerle İtalya’ya gitmişti. Ce
nova ve Floransa’da ticari müzakarelerde bulundu. An-
cak aklında ticaretten çok daha fazlası vardı. Örneğin Flo
ransa’dayken şehrin kültürel yaşamını ilk elden gözlemle
me fırsatını bulmuştu. Kendisine edebî elyazmaları gös-
terilmiş ve verilmişti. Özellikle Floransa, çağdaş İtalyan 
şiirinin anası ve onu besleyen kaynaktı. Burayla haşır ne-
şir olmak Chaucer’ın sanatını belirgin şekilde değiştirdi. 
Dante’yi, Boccaccio’yu ve Petrarca’yı kendi dillerinde 
okudu. Elbette Dante o sırada İlahi Komedya’yı çoktan 
yazmıştı ancak ilmî bir incelemesi de vardı, De Vulgari 
Eloquentia’da [Halk Dilindeki Belagat Üzerine] anadilin 
erdemlerini methediyordu. İngiliz şair bu dersi çok iyi 
belledi. 

Chaucer’ın Floransa’yı ziyaret ettiği sırada Petrarca 
yüz mil uzaktaki Padua’da yaşıyordu. Ama etkisi her yerde 
görülebilirdi; hitabet ustasıydı, azametin prensiydi. Şairin 
maddi ve manevi statüsünü yükseltmişti. Chaucer onun 
örneğinden yola çıkarak şairliğin basit bir zaman geçirme 
meşgalesi ya da hizmetten çok bir sanat olduğu kanısına 
varmış olabilir. Bu iki İtalyan yazar gibi kuvvetli örnekler 
olmasa, Chaucer Canterbury Hikâyeleri kadar bü yük ve 



15

kapsamlı bir eseri yazmaya özenmezdi muhtemelen. Boc
caccio örneği de önemliydi. Farklı türlerde –aşk, mitolojik 
ve tarihi– ve biçemlerde yazıyordu. Canter bury Hikâye
leri, yine epik ölçekte bir gezgin hikâye anlatma başarısı 
olan Decameron’a çok şey borçludur. 

Böylece Chaucer İngiltere’ye döndüğünde artık şair 
olarak ihtirasını daha yükseğe taşımış ve netleştirmişti. 
Ne redeyse döner dönmez The House of Fame [Şöhret Evi] 
üzerinde çalışmaya başladı. Yine bir rüya şiiriydi ve Pet
rarca’nın yüksek üslubunu taklit ediyor gibi görünüyor-
du. Chaucer’ın yazarlık stratejilerinden biri de istikrarsız 
ve ideal olmayan bir dünya tasavvurunu aktarmak için 
nükte ve mizah kulanmaktı. Ayın altında her şey birbirine 
karışmıştır. Bu nedenle yaşamaya yine de devam edilme-
lidir. 8 Haziran 1374’te yün ve deri işleri kontrol memur-
luğuna atandı. Londra Limanı’ndaki en önemli memuri-
yetlerden biriydi. Zor ve çetin bir işti. Malı tartıp kontrol 
etmekten sorumluydu. Yün çuvallarını sayıyor, tacirler 
arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucuk yapıyordu. Aynı 
zamanda gümrük vergisini topluyordu ki Ortaçağ’da bu 
iş rüşvet alma ve çeşitli “ikramiyeleri” içeriyordu. Kontrol 
memurluğuna geldikten sonra tamamladığı The House of 
Fame’de iş hayatını şöyle anlatır: 

Bütün işlerini bitirip de
Hesabın da tamamlanınca
Dinlenip kafa dağıtacağına
Evine gidersin o an
Kafan olmuş bir kazan
Oturursun başka bir kitabın başına
Kalkmazsın mal mal bakana kadar sayfaya 

Bu yorucu çalışmaya daldığı “evi” tanımlayabiliriz. 
Şair şehrin batı kapılarından biri olan Aldgate’in yukarı-
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sında yaşıyordu. Bu yüksekteki mevkiden Londralıların 
arabalarla vagonlarla, yük beygirleriyle ve yayan olarak 
gidişgelişlerini izleyebilirdi. Aşağıdan geçerken birbirine 
karışan seslerini işitebilir, giysilerinin ayrıntılarını göz-
lemleyebilirdi. Tek başına yolculuk yapanları da görebi-
lirdi. Aldgate’in üzerinde evde yaşadığı sırada yaşamın 
sonu olmayan bir yolculuk olduğu fikrini tekrar hatırla-
mış olabilir. Londra Limanı’ndaki işine giderken şehrin 
en hareketli, en gürültülü ve kalabalık sokaklarından 
geçmiş olmalıdır. İnsanların bu büyük toplanması Can
terbury Hikâyeleri’nin habercisiydi. 

21 Haziran 1377’de, III. Edward’ın tahtına II. Richard 
adıyla taç giyen on bir yaşındaki bir oğlan çocuğu geçti. 
Bu değişim Chaucer’ı hiç etkilemedi. Majesteleri çocuk 
krala destek olan saray maiyeti arasında şairin pek çok 
dostu ve tanıdığı vardı. Sonraki birkaç yıl boyunca çeşitli 
sefaret ve habercilik görevlerine gönderildi. Konumu ona 
başka bir açıdan daha yararlı olmuş olabilir. 1 Mayıs 1380’ 
de Cecily Champain, Chaucer’a yönelik “De raptu meo” 
– “tecavüzüyle ilgili” suçlamayı geri çekti. Bir başka deyiş-
le Chaucer’ı tecavüzle suçlamış ve dava açmamaya ikna 
edilmişti. Bu beyanın tanıklarından üçü kralın maiyetinin 
önemli üyelerdendi. Ve dördüncü ise Londra belediye 
başkanıydı. Bu belgenin varlığı Chaucer’ın uzak tan olay-
lara gülümseyerek bakarak eğlenen biri olmadığını gös-
termeye yeterli bir kanıttır. Maiyetin ve idari işlerin mer-
kezindeydi. Tecavüze gelince, bununla ilgili bir kanıt yok-
tur. Ortaçağ kanunlarının karışık olduğunu, hiçbir ifade-
nin görünüşe bakarak doğru kabul edilemeyeceğini vur-
gulamak gerekir. Geriye kalan sessizliktir. 

Chaucer artık hem bir şair hem de kraliyet memuru 
olarak ün kazanmıştı. Bir başka rüya şiir, Parliament of 
Fowls’u [Kuşlar Meclisi] yazmıştı. Küçük ve gerçekçi ay-
rıntılarla, duygusal sembolizmle doluydu, bireysel be-
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timlemelere eğiliyordu (Chaucer’ın eserlerinde kuşlar 
insandan ötedir) ve klasik ilimle doluydu. Ama sarayın 
sınırlarını aşmıştı, şiirinin çoğu yurttaşlara hitap ediyor-
du, özellikle de Londra’nın tüccar sınıfına. Bu varlıklı 
yurttaşlar yeni eğitimli bir sınıf oluşturmuştu. 

Daha geniş bir kitleye seslenme arayışı içinde İngiliz 
şiirinin sınırlarını yeniden tanımlayacak bir esere başla-
mak üzereydi. Troilus ile Cressida bir karakter romanı ve 
pantomim, bir ağıt ve felsefi soruşturma, taşlamalı bir 
güldürü ve kaderin zalim oyunları karşısında bir ağıttır. 
Bütün bunlar ve çok daha fazlasıdır ve İngilizcedeki ilk 
modern edebiyat eseri olarak tanımlanabilir. Çok unsurlu 
ve katmanlıdır, her açıdan Canterbury Hikâyeleri’ne yakı-
şır bir öncüldür. Kısmen Boccaccio’nun Il Filostrato’suna 
[Sevda Çeken] dayanır ve Troya Savaşı sırasında Cres si
da’nın Troilus’a ihanet etmesini anlatır. Ancak Chaucer 
romansı insan dramına, sonsuzluk arka planı önünde ge-
çen incelikli, usta işi bir aşk ve kıskançlık hikâye sine dö-
nüştürür. Troilus ile Cressida aynı zamanda “olayların” caf-
caflı yüzeyinin altını görebilen zeki ve iş bilir bir işadamı-
nın eseridir. Chaucer ikiyüzlülük ve gösterişle, sahte bilgi 
ve sahte duygularla alay eder ve bu uzun şiir boyunca 
ki naye ve belden aşağı mizah sevgisini gösterir. Âşıklar 
arasında katalizör görevini gören Pandarus karakteri Or-
taçağ hayal gücünün en büyük yaratılarından biridir. 

Chaucer Troilus ve Cressida’yı henüz tamamlamadan 
Emily’nin aşkını kazanmak için rekabet eden iki şövalye 
Palamon ve Arcite teması üzerinde şekillenen minyatür 
bir epik üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bu Canterbury 
Hikâyeleri’nin ilk hikâyesi oldu (“Şövalye’nin Hikâ yesi”). 
Gümrükteki işini bırakınca Aldgate’teki evinden ayrılıp 
Kent’e taşınmıştı. Bu idari bölgenin sulh hâkimi oldu ve 
bir yıl sonra bölge parlamento üyelerinden biri oldu. Bu-
nun dışında Kent’teki iki kraliyet sarayının Eltham ve 
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