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WILLIAMSHAKESPEARE,1564’teStratford-upon-Avon’dadoğdu.
Sekizçocuklubiraileninüçüncüvehayattakalanenbüyükçocuğuy-
du.Herhangibirkanıtbulunmamaklaberaber,Stratford’dabulunan
KingsNewSchool’daokuduğudüşünülmektedir.Burada,İngiltere’de
dönemintümokullarındaolduğugibiağırlıklıolarakLatinceeğitim
gördü. Eserleri 1592’de Londra tiyatro sahnelerinde yaygın olarak
oynanmayabaşlayanakadarneleryaptığı söylentilerden ibarettive
biyografiyazarları,oyunyazarınınbuyıllarından“kayıpyıllar”olarak
sözetti.Yazmayabaşladığıtarihbilinmesede,kariyerinekomediler
vetarihîoyunlarlabaşladı,ardından1608’ekadartrajedilereağırlık
verdi. İngiliz edebiyatının en iyi eserlerinden kabul edilen Hamlet,
Kral Lear,OthelloveMacbeth’ibudönemdeyazdı.Bazıortaklaşaya-
zılmışeserlerleberaber,günümüze38oyun,154sone,ikiuzunöykü-
şiir bıraktı. Bu eserlerin büyük kısmını 1589-1613 yılları arasında
üretti. Aynı zamanda bir aktör olan yazar, Londra’daki Lord
Chamberlain’sMenadlı tiyatroşirketininsahibiydi.16.yüzyılınso-
nundakültürvesanatınzirvesineoturduysada,dünyaçapındatanın-
ması 19. yüzyılı buldu. 1613’te kariyerini noktalayan Shakespeare,
bundanüçyılsonra,52yaşındayaşamınıyitirdi.

ZEYNEP AVCI, 1947’de doğdu. ODTÜ’de İdari Bilimler ve İÜ’de
Sosyolojiokudu.1966-1975yıllarıarasındaCumhuriyet, Yeni İstanbul, 
Hürriyet, Kelebek, Milliyet gazetelerinde, SipaPress ajansında çeşitli



görevlerüstlendi.Kötü Bir Yaratık(1983),Ahşap Köşkün Hanımefendisi 
(1986),Aşk Meleğinin İşleri(1998)adlıöykükitapları,Bir Kadının Günce-
sinden Sayfalar(1989)adlıbirdenemekitabıbulunanAvcı’nınAbelard 
ve HeloiseadlıoyunçevirisiAvniDilligilEnİyiÇeviriÖdülü’nedeğer
görüldü. 



Kişiler

(Açılış Oyunu Kişileri)

LORD
CHRISTOPHER SLY

BİR KAYNAKÇI 
MEYHANECİ KADIN

OYUNCULAR
AVCILAR
UŞAKLAR

LORD’UN MAİYETİ

(Olaylar bir kır meyhanesinde ve Lord’un evinde geçer.)

(Ana Oyunun Kişileri)

BAPTISTA 
VINCENTIO 
LUCENTIO 

PETRUCHIO 
GREMIO 

HORTENSIO 
TRANIO 

BIONDELLO 
GRUMIO 
CURTIS 
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GEZGİN 
KATHARINA - Hırçın Kız

BIANCA 
DUL

TERZİ
ŞAPKACI

DÜKKÂNCI
BAPTISTA VE PETRUCHIO’NUN UŞAKLARI

(Olaylar bazen Padua’da, bazen de Petruchio’nun 
kır evinde geçer.)
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Birinci sahne  
Bir kır meyhanesinin önü

 Meyhaneci Kadın ile Sly girer.

SLY: Dinime imanıma, tepelerim lan 
seni.

MEYHANECİ KADIN: Hadi oradan, sen de. Küfelik ser-
seri!

SLY: Kendine bak sen serkeş karı. Sly’ 
lardan bir tane bile serseri çıkma-
mıştır. Git de gör aile kütüğümü. 
Aslan Yürekli Richard’ın soyun-
dan gelir Sly’lar. Hadi çekelim ha-
laylar. Heeeyt!

MEYHANECİ KADIN: Önce kırdığın bardakların parası-
nı öde, sonra düşün tepinmeyi.

SLY: Vermem işte. Başka kapıya. Git 
başını vur taştan taşa.

MEYHANECİ KADIN: Neden taşa vuracak mışım? Gider 
başçavuşa başvururum ben de. 
Görürsün gününü sen de.

AÇILIŞ OYUNU
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SLY: Başçavuşa git, yaşçavuşa git. Başımdan git 
de hangi çavuşa gidersen git.

 Git hadi. Aha, şuradayım, hiç kımıldamaya-
cağım yerimden.

 Meyhaneci kadın çıkar, Sly da olduğu yere 
yatar, sızar, uykuya dalar. Av boruları çalınır, 
Lord ve maiyeti girer.

LORD: Sana söylüyorum Avcıbaşı, tazılarıma iyi 
bak. Zavallı Merriman’ın canı çıktı. Şu Clow-
der’i de al, kancık Mer riman’ın yanına koy, 
eğleşsinler. Gördün değil mi? Çalılığın ya-
nındaki izler o kadar silinmişken Silver nasıl 
becerdi yakalamayı? Tonlarca altın verseler 
vermem o köpeği.

I. AVCI: Belman da onun kadar iyi efendimiz. Fark 
ettiniz mi, bugün iki defa buldu avın kaybol-
muş izlerini. Bence ötekinden kat kat iyi.

LORD: Aptallık etme! Echo biraz daha çevik olsay-
dı, hepsini cebinden çıkarırdı. Her neyse... 
İyice besle onları. Yarın yine ava çıkacağız.

I. AVCI: Başüstüne efendim.

LORD: Bu da ne böyle. Ölmüş mü, çökmüş mü? 
Soluğunu dinle, yaşıyor mu?

II. AVCI: Soluğu yerinde efendim. İçki kanını tutuş-
turmasaymış, şuracıkta donup kalacakmış.

LORD: Haline bakın. Hayvandan farkı yok. Domuz 
gibi böğürerek uyuyor. Ölümün suratsız su-
ratını takınmış gibi. Çocuklar, şu küfelik he-
rife bir oyun oynayacağım ben. Ha? Alıp 
şunu bir yatağa yatırsak, sırtına adam gibi 
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giysiler geçirsek, parmaklarını yüzüklerle 
süslesek, yatağının çevresinde şenlik düzen-
lesek, uyandığında hurilerle karşılaşsa başu-
cunda, sefil herif bir zamanlar sokaklarda 
süründüğünü unutur mu dersiniz?

I. AVCI: Unutmayıp ne yapacak?

II. AVCI: Uyanınca neye uğradığını şaşıracak.

LORD: Gerçekleşmeyecek bir rüya, erişilmeyecek 
bir hülya gibi. Hadi, kaldırın şunu, dikkat 
edin de uyandırmayın. En güzel odalarımdan 
birine yerleştirin. Duvarları tablolarla süsle-
yin, pis kafasını mis kokulu sabunlarla yıka-
yın, çevresinde tütsüler yakın, uyandığında 
başucunda ilahi nağmeler çalınsın, bir şey 
söyleyecek olursa emrine amade olunsun, 
“Buyursunlar haşmetli efendimiz,” denilsin. 
Biri gülsuyu dolu gümüş bir kâs eyle koşuş-
sun, öteki ipek havluyu, beriki ibriği tutsun. 
Desinler ki: “Haşmetli efendimiz, ellerinizi 
serinletmek lütfunda bulunur musunuz?” Bir 
başkası pahalı giysiler sunsun, hangisini giy-
mek istediğini sorsun. Derken biri de soylu 
atlarını, cins köpeklerini, ardından yas tutan 
zavallı eşini anlatmaya koyulsun. Nicedir ak-
lının başında olmadığına inandırsınlar onu. 
Neler olduğunu merak ederse, nicedir düş 
gördüğünü, aslında soylu bir adamken kendi-
ni serseri sandığını anlatsınlar. Evet efendim, 
işte böyle davranın ona. Çizmeyi aşmazsanız 
çok eğleneceğiz; göreceksiniz.

I. AVCI: Aynen istediğiniz gibi yapacağız, efendimiz. 
Çırpınacağız, yırtınacağız, soylu biri oldu-
ğuna inandıracağız onu.
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