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WILLIAMSHAKESPEARE,1564’teStratford-upon-Avon’dadoğdu.Se-
kizçocuklubiraileninüçüncüvehayattakalanenbüyükçocuğuydu.
Herhangibirkanıtbulunmamaklaberaber,Stratford’dabulunanKings
NewSchool’daokuduğudüşünülmektedir.Burada, İngiltere’dedöne-
mintümokullarındaolduğugibiağırlıklıolarakLatinceeğitimgördü.
Eserleri1592’deLondratiyatrosahnelerindeyaygınolarakoynanmaya
başlayanakadarneleryaptığısöylentilerdenibarettivebiyografiyazar-
ları,oyunyazarınınbuyıllarından“kayıpyıllar”olaraksözetti.Yazmaya
başladığı tarihbilinmesede, kariyerinekomediler ve tarihîoyunlarla
başladı,ardından1608’ekadartrajedilereağırlıkverdi.İngilizedebiyatı-
nın en iyi eserlerinden kabul edilen Hamlet, Kral Lear, Othello ve
Macbeth’ibudönemdeyazdı.Bazıortaklaşayazılmışeserlerleberaber,
günümüze38oyun,154sone, ikiuzunöykü-şiirbıraktı.Bueserlerin
büyükkısmını1589-1613yıllarıarasındaüretti.Aynızamandabiraktör
olanyazar,Londra’dakiLordChamberlain’sMenadlıtiyatroşirketinin
sahibiydi.16.yüzyılınsonundakültürvesanatınzirvesineoturduysada,
dünyaçapındatanınması19.yüzyılıbuldu.1613’tekariyerininoktalayan
Shakespeare,bundanüçyılsonra,52yaşındayaşamınıyitirdi.



ZEYNEPAVCI,1947’dedoğdu.ODTÜ’deİdariBilimlerveİÜ’deSos-
yolojiokudu.1966-1975yıllarıarasında Cumhuriyet, Yeni İstanbul, Hürri-
yet, Kelebek, Milliyet gazetelerinde,SipaPressajansındaçeşitligörevler
üstlendi. Kötü Bir Yaratık (1983), Ahşap Köşkün Hanımefendisi(1986),Aşk 
Meleğinin İşleri (1998)adlıöykükitapları, Bir Kadının Güncesinden Sayfa-
lar (1989)adlıbirdenemekitabıbulunanAvcı’nın Abelard ve Heloise adlı
oyunçevirisiAvniDilligilEnİyiÇeviriÖdülü’nedeğergörüldü. 
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VIOLA: Sebastian’ın ikiz kız kardeşi. Erkek kılığına girdiği 
zaman Cesario olarak isimlendirilir

ORSINO: Illyria dükü, Olivia’ya âşık
OLIVIA: Bir kontes

SEBASTIAN: Viola’nın ikiz erkek kardeşi
MARIA: Olivia’nın nedimesi olan soylu bir kadın

SÖR TOBY BELCH: Olivia’nın amcası
SÖR ANDREW AGUECHEEK: Sör Toby’nin bir arkadaşı

MALVOLIO: Olivia’nın vekilharcı
FESTE: Soytarı

FABIA: Olivia’nın evinin bir mensubu
ANTONIO: Bir gemi kaptanı, Sebastian’ın arkadaşı
KAPTAN: Bir gemi kaptanı, Viola’ya yardım eder

BİRİNCİ MUHAFIZ: Dük Orsino’nun Antonio’u tutuklamak 
üzere gönderdiği subay

İKİNCİ MUHAFIZ: Antonio’u tutuklamak için gönderilen 
ikinci subay

VALENTINE VE CURIO: Orsino’nun maiyetindeki iki 
kişizade
RAHİP
UŞAK

Çalgıcılar, beyzadeler, denizciler ve etraftaki halk

Olaylar Illyria’nın bir şehrinde ve yakınlarındaki 
sahilde geçer.

Kişiler
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I. SAHNE
DÜK ORSINO’NUN SARAYINDA BİR ODA

Illyria Dükü Orsino, Curio ve müzisyenler girerler.

ORSINO
Madem müzik aşkın gıdasıymış, durmayın. Hadi! Çalın!
Yüreğimin açlığını bastırın.
Gözü doysun arzularımın, doysun da biraz durulsun.
Şu baygın şarkıyı çalın.
Hani, mor menekşe tarlasından esip gelen yel gibi,
Buram buram, insanı bayıltan, ninniler gibi ruhu uyutan.
Yeter! Kesin artık diyorum! Duymak istemiyorum.
Bu şarkı, o şarkı değil sanki; başka bir şey mi dinliyorum?
Ah! Aşk acısı çekmek yok mu? Nasıl da çabucak değişti-
riyor ruhumu?
İniyorum, çıkıyorum, bir anda değişiyorum.
Fırtınaya tutulmuş denizler gibiyim,
Bir göklerdeyim; her şey kıymetli, her şey değerli.
Bir düşüyorum; her şey ucuz, her şey adi.
Bazen kederler içindeyim, bazen hayalci.
Sevdalılar ne çok sever hayalleri.

BİRİNCİ PERDE
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CURIO
Hani ava gidecektiniz?

ORSINO
Ne avı? Ne avlayacağım Curio?

CURIO
Ceylan. Öyle değil mi efendimiz?

ORSINO
Evet. O soylu avın peşinde değil miyim zaten?
Ah! Bakışlarım Olivia’ya dalmışken,
Sanki dünya arınıyor bütün pisliklerinden.
O zaman ceylan ben oluyorum, arzularım kızışıyor birden,
Kudurmuş köpekler gibi koşuyorum kendi peşimden. 
(Valentine girer.) Çabuk söyle, ondan haber var mı?

VALENTINE
Efendimiz, affediniz ama huzuruna çıkamadım.
Yine kabul edilmedim.
Konuşan yine hizmetçisi.
Dedi ki: Yedi güz mü desem, yedi yaz mı?
Ama en az yedi vakit geçecek.
Yüzünü hep bir tül örtecek.
Yalnız yerdekiler değil, göktekiler bile onu göremeyecek.
Takacak peçesini, öyle gezinecek.
Odasına gizlenecek.
Sabah akşam demeyecek, kanlı gözyaşları dökecek.
Biraderinin sonsuz yasını çekecek.
Ölümün acısını yüreğinde tazeleyecek.

ORSINO
Ah! Bu nasıl da asil bir yürektir,
Kardeş sevgisiyle böylesine kederlenir.
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Hele bir de o yüreğe aşkın oku saplanırsa,
İnsan o yüreğin biricik hükümdarı olursa,
Nasıl bir sevgi yağdıracaktır kim bilir?
Hadi! Gidelim! Aşk bahçesine girelim.
Hayal ekelim, ümit biçelim.

II. SAHNE
DENİZ KIYISI

Viola, Kaptan ve denizciler girerler.

VIOLA
Bu ülkenin adı ne dostlar?

KAPTAN
Illyria, küçükhanım.

VIOLA
Ben Illyria toprağında ne ararım,
Kardeşim gömülüyken kara topraklarda?
Ya gömülmediyse? Ya kurtulmuşsa?
Ha? Denizciler! Konuşsanıza!
Ya şans güldüyse ona? Kurtulmuşsa...

KAPTAN
Şans birine güldü ama... O sizsiniz.

VIOLA
Biricik kardeşim benim!
Elmanın bir yarısı bendim, öteki oydu.
Ama o boğuldu.
Yoksa kurtuldu mu?
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KAPTAN
Neden olmasın küçükhanım?
Sizi rahatlatmak istiyor canım,
Doğruyu söyleyeceğim, inanın.
Teknemiz ikiye yarıldığında,
Herkes sandala sarıldığında,
Ben ufuklara daldım, baktım, baktım.
Bir de ne göreyim?
Kardeşiniz akıl etmiş, bağlamış kendini sağlam bir kazığa.
Sanki Arion1 gibiydi Yunus’un sırtında.
Dalgalara bindi, sürüklendi, gitti uzaklara.
Gözlerimle gördüm, yemin ederim.

VIOLA
Gözlerin keskin, sözlerinse altın değerinde.
Ben kurtulduğuma göre, ümit doluyor içime.
O niye kurtulmasın?
Söyle bakalım, kime aittir bu ülke?

KAPTAN
Adı güzel, kendi güzel, soylu bir düke.

VIOLA
Adı ne?

KAPTAN
Orsino.

VIOLA
Orsino ha? Duymuşluğum var adını.
Tamam. Babam söylerdi. Bekârdı!

1.AntikYunan’dayarıefsanevişair.Hazinesineelkoymak isteyengemiciler
tarafındanöldürülecekken,sonisteğiliriyleşarkısöylemektir.Müziğindençok
etkilenenbiryunusArion’ukurtarır.(Y.N.)
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KAPTAN
Öyleydi ya. Hâlâ da öyle olmalı. Bir ay oldu ben buralar-
dan ayrılalı.
Bilirsiniz dedikoducu insanları. Züğürdün çenesini yorar 
zenginin malı.
Onun için de şey diyorlardı... Dilber Olivia’ya yanıkmış 
bağrı.

VIOLA
Kimmiş bu Olivia?

KAPTAN
Erdemli bakire, her dem taze, bir kont kızı.
Babası öleli bir yılı aştı.
Kızının namusunu oğluna bırakmıştı.
Derken oğlan da öteki dünyaya göçtü.
Kızcağız bizim dünyaya küstü.
Öylesine üzdü ki onu kardeşinin ölümü,
Kimseyi görmek istemiyor diyorlar.

VIOLA
Keşke beni de alsa yanına, birlikte gizlensek dünyadan.
Kim olduğumu, kimlerden olduğumu kimse anlamadan,
Ben de çatısının altına saklansam.

KAPTAN
İşiniz zor olurdu hanımefendi.
Kulak astığı, yüz verdiği yok Olivia’nın kimseye.
Baksanıza zavallı dükün haline.

VIOLA
İçimden bir ses diyor ki kaptan, güvenebilirim sana.
Her ne kadar bütün pislikler süslenip gezinirse de bu 
dünyada,
İçin dışın birmiş gibi geliyor bana.
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Güveneceğim sana, hem de parasıyla.
Tek isteğim var: Çeneni kapa!
Kimselere söyleme kim olduğumu, bırak yapayım aklı-
ma koyduğumu.
İyi dinle beni. Bak, ne yapacağım.
Önce ben, şu ben olmaktan çıkıp başkası olacağım.
Üstümdekileri atacağım, başka kılık bulacağım.
Dediğin dük var ya. Onun hizmetinde çalışacağım.
Ve sen! Kefilim olacaksın.
Beni saygıdeğer düke hadım diye tanıtacaksın.
Bunu söyleyip susacaksın, gerisini bana bırakacaksın.
Nasıl şarkı söylerim, nasıl laf yaparım bak, şaşacaksın.

KAPTAN
Siz hadım olacaksanız, ben de dilsiz kesilirim.
Çenemi tutmasını iyi bilirim.
Tutamazsam, kör olsun şu gözlerim.

VIOLA
Aferin! Hadi gidelim!

III. SAHNE
OLIVIA’NIN EVİNDE BİR ODA

Sör Toby Belch ile Maria girerler.

TOBY
Yeğenim iyice saçmaladı artık. Ne olmuş? Kardeşi ölmüş! 
Ne yapalım? Ölenle ölünür mü? Keder yaşamın düşma-
nıdır derim de başka şey demem.
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MARIA
Ne derseniz deyin Toby, eve çok geç dönüyorsunuz. Ha-
nımım sinir oluyor geç gelmenize.

TOBY
Beni sinir edeceğine o sinir olsun, bana ne!

MARIA
Ay, öyle demeyin siz de. Biraz toparlanmanız lazım!

TOBY
Toparlanmak mı? Bundan daha derli toplu olamam: Üs-
tüm başım içki içmek için biçilmiş kaftan. Şu çizmelere 
bakın; insanı meyhaneye götürmez mi bunlar? Laf! Da-
rağacına gitmiyoruz ya.

MARIA
İçkiniz felaketiniz olacak; bunu böylece bilin. Dün hanı-
mım da böyle söylüyordu. Üstelik getirmişsiniz o budala 
şövalye bozuntusunu. Ona da sinir oluyor hanımım.

TOBY
Kim? Sör Andrew Aguecheek mi? Levent bir delikanlı o 
yahu. Illyria’nın bütün erkekleri kadar boylu boslu.

MARIA
Ay şimdi... ne ilgisi var boyunun bosunun?

TOBY
Var, bal gibi var! Yılda üç bin altın girerse cebine, insanı 
boylu boslu yapar.

MARIA
Bütün gün kafayı çekerse, altınlar ne işe yarar? Bir yıllık 
içkisine zor yeter o paralar. Budalanın, serkeşin biri o.
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