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GİRİŞ / INTRODUCTION
Bu kitap yaklaşık 1340-1400 yılları arasında yaşamış İngiliz Edebiyatı Ortaçağ yazarlarından Geofrey Chaucer’ın Canterbury Tales (Canterbury Masalları) adlı eserinin sekizyüzaltmış dizelik Prolog (Takdim) bölümünün , İngilizce ve Türkçe karşılıklı çevirisinden
oluşmaktadır. İngiltere’de Canterbury’ye Aziz Thomas Becket’in mezarına giden otuz hacının
anlatıldığı Prolog’da hem hacıların profili öyküsel şiir diliyle mizahi olarak anlatılmıştır.
Geoffrey Chaucer Canterbury Masalları’nda hacıların herbirinin giderken iki, dönerken de
iki öykü olmak üzere eserinde yüzyirmi (120) öyküye yer vermeyi başlangıçta tasarlamakla
birlikte, bu öykülerin hepsi tamamlanamamış, sadece her karakterin Canterbury’ye hacıya
gidiş yolunda kendi kişiliğine uygun olarak anlattığı bir öyküyle sınırlı kalmıştır. Eserin General Prologue adı verilen ve bu kaynakta yer alan kısmı karakterlerin ve eserin kurgusunun
okuyucuya takdimi olup, iki dilli Türk okurunun beklentileri göz önüne alınarak çevrilmiştir.
Bu çeviriyle Latince ve Fransızcanın edebi bir dil olarak kullanıldığı bir dönemde İngilizce
yazılmış bu ilk eserin Türk okura tanıtılması amaçlanmıştır. Bu şekilde İngiliz Edebiyatının
temelerini atan Geoffrey Chaucer’ın şairliği, öykücülükteki ustalığı ve ince anlayışı Türk
okura tanıtılmak istenmiştir.
Canterbury Masalları ile tanınan Geofrey Chaucer (1340? -1440) İngiliz Edebiyatı’nın ve
günümüz İngilizcesi kadar İngiliz yazın dilinin gelişmesine öncülük etmiş bir Orta Çağ şair
yazarıdır. Her ne kadar başlangıçta Fransız ve İtalyan Edebiyatı’nın etkisinde kalarak alegorik
eserler verse de yaşamının son on senelik döneminde yazar olarak farklılıklardan kendisine
ve İngilizlere özgü yazınsal bir kimlik oluşturmayı başarmıştır. Özellikle Canterbury Masalları’nın Prolog kısmında yer alan yaklaşık 860 dizelik Prolog bölümü okuyucunun eserin
bütünü hakkında fikir edinmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Prolog’da Canterbury’ye
hacca giden toplumun farklı kesimlerindeki İngiliz karakterleri mizahi bir şekilde anlatılmakla kalmamış, bu karakterlerin sonradan anlatacakları öykülere de zemin hazırlayacak şekilde
öyküsel şiir tekniğine de başvurularak yazılmıştır. Prolog’da Aziz
Thomas Becket’in Canterbury’deki kabrine hacca gitmek üzere Londra’da Tabard Hanı’nda toplanan otuz hacının profilini Chaucer anlatıcı kimliğine bürünerek günümüzde bile
her okura seslenecek yalın ama şiirsel bir dille aktarmıştır. Prolog Chaucer’un hicivli anlatımıyla hem toplumsal bir eleştiri örneği hem de öykü tekniği açısından İngiliz Edebiyatı’nın
önde gelen örneklerindendir. Son söz olarak, ikidilli ve Türkçe’nin elverdiği ölçüde aslına
sadık kalarak hazırlanan Prolog’un bu çevirisinin İngiliz Edebiyatı’nın öncüsü olarak şiir
ve öykü tekniği açısından İngiliz kültürünün yalınlığını ve sessiz görünen kimliğinin altında
yatan eleştirel ve mizahi yönünü Türk okuyucuya daha yakından tanıştıracağını umuyor, iyi
okumalar diliyorum.
Prof. Dr. Mine Yazıcı
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GEOFFREY CHAUCER

YAŞAM ÖYKÜSÜ VE ESERLERI /
BIOGRAPHY AND LITERARY WORKS
Prof. Dr. Mine Yazıcı
e-mail: mineyaz@istanbul.edu.tr
Ortaçağ yazarlarından ve günümüz İngilizcesi’nin yazın dili olarak yerleşmesine
öncülük eden Geoffrey Chaucer’ın doğum yılı 1340 ya da 1343 şeklinde kesin olmamakla
birlikte, 1340-1400 yılları arasında yaşadığı bilinmektedir. Varlıklı bir şarap tüccarının
oğlu olan Chaucer’ın yaşadığı 14.Yüzyıl İngilteresi İngiliz tarihinin en sıkıntılı ve karanlık
dönemlerinden birine denk gelmektedir. Bunlardan birisi Fransa’yla aralarında olan Yüzyıl
Şavaşları (Hundred Years War), öteki ikisi ise 1348’de patlak veren Kara Ölüm (Black Death)
adı verilen Veba salgını ve bütün bunların sonucunda patlak veren Köylüler Ayaklanması
(1381). Özellikle veba salgını nedeniyle 4 milyon insanın yaklaşık üçtebirinin yaşamını
yitirdiği bilinmektedir (Glover 1960:15).
Yukarıda da belirtildiği gibi Chaucer varlıklı bir aileden gelmekle birlikte ailenin saray
maiyetinden olmaması nedeniyle onu sarayda aileye yer edinmek amacıyla 14 veya 15 yaşlarındayken Kral III. Edward’ın oğlu Clarence Dükü Prens Lionel’in eşinin yanına evişlerine
hizmet vermek üzere yerleştirmişlerdir. Buradaki görevi gelen erkek misafirleri ağırlamak
ve onların eğlence dahil her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktır. Dük’ün eşi Düşes Elizabeth,
Fransız olduğundan ötürü Chaucer Fransız şiiri ve Fransız şairlerieriyle ilk böyle bir ortamda
tanışmış ve Fransız Edebiyatı onun The Book of the Duchess ve The Parliment of Birds adlı
iki kitabına esin kaynağı olmuştur. Onun yaşamının dönüm noktası onu yaşam boyu himaye
edecek III. Edward’ın 4. Oğlu Prens Lionel’in kardeşi Lancaster Dükü Ghent’li John ya da
John of Gaunt ile düşesin evinde misafir olarak kaldığı sırada tanışmış olmasıdır. Bugünkü
Belçika’nın Ghent şehrinde dünyaya gelen John ismi Ghent’li John yerine sesletimi İngilizce’de çarpıtılarak Gaunt’lu John olarak kalmıştır.
Söz konusu dönemde sarayda görev almak o kişinin bilgisini ve görgüsünü artırdığı gibi
toplumsal olarak da üst makamlarla tanışarak önemli mevkilere gelmeye yarıyordu. Chaucer’ın saraya girme çabasının altında da bu özlem yatmaktadır. Bir başka deyişle, tarihte her
toplumda olduğu gibi saray hem bir eğitim kurumu hem de toplumda saygın bir konuma
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getirilme aracıydı. Chaucer da böyle bir süreçten geçtikten sonra 20’li yaşlarında 1359-1360
yıllarında Fransa’ya savaşa gitmiş ve tutsak kalmıştır. Ancak Kral tarafından fidyesi ödenerek
İngiltere’ye geri getirilmiştir. Yine aynı yıl 1360’da Bretigni Anlaşması’ndan sonra İngiliz ve
Fransız Kralları’nın buluştuğu Fransa’nın kuzeyindeki Callais’e Clarence Dükü’yle birlikte
katıldığı bilinmektedir. 1366 yılında soylu bir aileden gelen Fransız Şövalyesi Sir Paun de
Roet’in kızı Philippa ile evlendiği ve Philippa’nın da Kraliçe’nin nedimesi olduğu saray
kayıtlarından bilinmektedir. Bunun yanısıra Philippa’nın Gent’li John’un gayri meşru erkek
çocuklarını meşru kılmak üzere evlendiği üçüncü eşinin kardeşi olduğu bilinmektedir. Chaucer’ı aristokrat sınıfına sokanın da bu evlilik olduğu öne sürülmektedir. Gerçekte 1361 ve
1366 arasındaki dönem konusunda saray kayıtları dışında bir kayıt bulunmamaktadır. Yine
bu dönemde hukuk eğitimi gördüğü şeklinde bir varsayım da sözkonusudur. Bunun dışında
1367 yılında kralın mahiyetiyine girdiği saray kayıtlarında kendisine verilen ödenekten anlaşılmaktadır. Buna ek olarak 1368 ve 1370 yılları arasında Kral’ın mahiyetinde görevli olarak
Fransa’ya gittiği de bilinmektedir. Yine aynı yıllarda 1368 ya da 1369’da John of Gaunt’un
(Ghent’li John) ilk eşi Blanche’ın ölümü üzerine yazılmış The Book of the Duchess adlı ağıt
şeklinde 1300 dizelik alegorik bir eseri de bulumaktadır. Fransız Edebiyatı’nın etkisiyle yazılmış bu şiirde şair kendini anlatıcı konumuna koymuş, John of Gaunt’u da karalara bürünmüş
adam olarak göstermiştir. Gulaume de Lorris’in 4000 dizelik Roman de la Rose adlı şiirinin
bir bölümünü İngilizceye çevirdiği bilinmektedir (Urgan 1986: 79). Onun bu dönemi Fransız tesirinde kaldığı dönem olarak adlandırılmaktadır. 1371’de İngiltere’ye döndü, 1372’de
İtalya’ya Cenevizli’lerin İngiltere’de ticaret yapmasını kolaylaştıracak bir liman yapılması
konusunda ticari bir anlaşma yapmak üzere gitti. Bu sırada orada dokuz (9) ay farklı kentleri
de ziyaret etmiş ve hem dili hem de kültürü daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. İtalyan
Edebiyatı’yla ilk tanışması da bu şekilde olmuştur.
Bu anlatılanlardan Chaucer’ın hukuki ve diplomasi işleriyle görevlendirildiği anlaşılmaktadır. 1373’de Londra’ya döndüğü bilinmektedir. Yazarlığı bu görevine ek olarak ikinci planda sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bununla birlikte onun bu işi farklı insanlarla ve farklı kültürlerle tanışmasına yardımcı olmuş ve onun yazar kimliğinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
1373’de aynı zamanda Londra Limanı yün ve deri gümrüğünde görevlendirilmiş ve
Londra Belediyesi tarafından kendisine bir ev verilmiş ve 1385’e kadar bu evde yaşamıştır.
Buna ek olarak 1376’da Sir John de Burley’in heyetinde bulunmuş;1377’de ise Thomas
Percy’nin heyetinde Hollanda’ya gitmiştir. 1384’e kadar bu yurtdışı görevlerde bulunmuştur.
1377’de Richard’ın tahta çıkmasıyla başlayan İngiltere’nin çalkantılı dönemi 1399’a kadar
sürmüştür. Bununla birlikte söz konusu dönem Chaucer’ın parlak dönemi olduğu söylenebilir.
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Örneğin, 1378 yılında barış antlaşması yapmak ve II. Richard’ın Fransa Kralının kızı Marie
ile evliliğini ayarlamak üzere Fransa’ya giden heyette yer aldığı da bilinmektedir. Yine
aynı yıl İtalya’da Milano’ya diplomatik müzakerelerde bulunmak üzere gitmiştir. Bundan
sonraki altı yıl gümrükteki tekdüze işine devam ettiği bilinmektedir. 1382’de Londra’daki
gümrük kontrolörlüğü görevine şarap ve başka ürünlerin de denetimi de eklenmiştir. 1385’de
kendisine vekil de tayin ederek bu işini sürdürmüş ancak 1386’da işinden sebebi bilinmeyen
bir nedenle ayrılarak Kent Eyaleti’ne Sulh Hakimi olarak önce tayin edilmiş, aynı yıl Kent
Eyaleti’ni temsil etmek üzere Parlemento’ya seçilmiştir. Önemli eserlerini de bu dönemde
verdiği bilinmektedir.
Bu İtalya ziyaretlerinden Dante, Petrarch, Bococaccio’nun eserleriyle tanıştığı, hatta Cenova, Padua ve Floransa ya da giderek eserlerinin esin kaynağı olan yazarlardan Petrarch ve
Bococaccio ile tanıştığı da öne sürülmektedir (Turhan 1949:18-23). Özellikle Boccacio’nun
İl Filastro’sundaki ya da Decameron’daki şiirsel öykü tarzından esinlenerek İngiliz Edebiyatı’nın ilk uzun şiirlerinden ya da Mina Urgan’ın deyişiyle ilk “ölçülü, uyaklı öykü”yü di
Trolois Criseyde’yi 1372-1384 yılları arasında yazdığı bilinmektedir. Parliment of Fowles
(1382) Chaucer’ın II. Richard’ın Bohemyalı Anne ile nişanlanması üzerine yazılmıştır. Bu
eser parlomentodakileri hicveden 700 dizelik bir şiirdir. Bunlara ek olarak Chaucer’ın ince
alayla sorguladığı House of Fame adlı (1383-1384) alegorik şiiri ve tarihte Kleopatra, Thisbe
gibi erdemli ama erkeklerin vefasızlığına ve ihanetine uğruyan mutsuz kadınları konu aldığı
ama yarım kalan Legend of Good Women (1385-1386) adlı öyküsel şiiri bulunmaktadır.
House of Fame, Binbir Gece Masalları’nı andıracak şekilde şairin Venüs’ün tapınağına
girmesiyle alegorik başlayıp, bir kartalın onu havaya uçurup onu önce “Dedikodu Evi”ne,
ardından da buz üzerine kurulu Şöhret Evine taşımasıyla devam eder. Sarayın erimesiyle birlikte şairin gerçeklerle yüzleşmesini sağlayan, duvarlarına ünlü isimlerin kazındığı ve içinde
ünlülerin dedikodularının kaynadığı saray ortamını anlatan bu şiir aslında ülkeyi yönetenlerin
acizliklerini alaya almak üzere yazılmıştır. Öte yandan tarihteki erdemli ama mutsuz kadınların öykülerini anlatan Legend of Good Women (1385-1386) adlı eseri ise şairin erdemli
kadınların yeknesak hayatlarından sıkıldığı için bir süre sonra yarım bıraktığı söylenmektedir (Urgan 1986:72-83). Bununla birlikte insan tiplemeleri, alaylı ve gerçekçi yaklaşımıyla
1387’de yazılmaya başlayacak Canterbury Masalları’ nın müjdecisidir. Ne var ki 1387’de
John of Gaunt’un İspanya’ya gitmesi ve Gloucester Dükü’nün siyasi gücü ele geçirmesiyle
birlikte Chaucer’ın Parlamento’daki görevinin de sona erdiği ve eşi Phillipa’nın da ölümüyle
birlikte hepten ekonomik darboğaza girdiği bilinmektedir. Bu dönemde Saray tarafından hem
kendine hem de eşine tahsisatın kesildiği Saray kayıtlarından anlaşılmaktadır.
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İşte Canterbury Masalları’ nın yazılması da Chaucer’ın yaşamındaki kriz dönemine denk
gelmiştir.
Canterbury Masalları Londra’dan Aziz Thomas Becket’in Canterbury’deki mezarına
ziyarete giden hacıların öyküsünü anlatır. Canterbury Masalları şair kimliğine bürünerek
hacılan arasına katılan ve anlatıcı kimliğine giren Geoffrey Chaucer’ın Tabard hanında
toplanan hacıları tasvir etmesiyle başlar. Hacıların arasına hancı da girer. Hancı rehberlik görevini üstlenerek hacıların yolda sıkılmamaları için toplam otuz (30) hacının her
birinin hem giderken, hem de dönerken toplam dört öykü anlatmasını teklif eder. Her
öyküyü anlatan hacı adayının da takdimi görevini üstlenir. Ne var ki başlangıçta Chaucer
tarafından yüzyirmi (120) adet olarak tasarlanan öykünün daha Canterbury’ye varmadan
bittiği görülmüştür. Eserden günümüze 22 adeti koşuk, ikisi düzyazı olmak üzere toplam
24 öykü kalmıştır. Eserin Chaucer tarafından yazmaları değil de 15.yüzyıl hatatları tarafından kaleme alındığı 92 yazması bulunmaktadır ancak bu süreçte kimi öykülerin de
kaybolmuş olma olasılığı da vardır. Öte yandan eserin ilk basımı matbaayı İngiltere’ye
ilk getiren William Caxton tarafından 1477’de gerçekleşmiştir. Eserde unvan sahibi dini
ya da tarihi öneme sahip üst sınıftan karakterlerin yanı sıra orta sınıftan karakterlerin yer
alması söz konusu dönemde toplumsal olarak sınıf ayrımını gözeten edebiyat anlayışı
açısından farklı bir yaklaşımdır. Ayrıca karakterlerin unvan sırasına göre değil anlatacakları öykünün niteliğine göre sıralanması Chaucer’ın eserinde öykü anlatıcılığına verdiği
önemin bir işaretidir. Öyküsel şiir niteliğinde Londra’da konuşulan diyalekti kullanarak
herkesin anlayabileceği dille anlatılan karakterler, sözlü kültürün diliyle daha canlı hale
getirilmiş ve öykülerin her kesim tarafından anlaşılmasını sağladığı gibi Londra İngilizcesi’nin de yazın dili olarak kabülüne öncülük etmiştir. Prolog’da şair anlatıcı olarak
hem her karakteri görünüşünden tutun da dünyadaki tavrı ve toplumdaki yeriyle alaylı bir
şekilde betimlerken, öte yandan da şiirsel olarak sade bir dille hem karakterlerin hem de
öykülerin kalıcı olmasını sağlamıştır. Bu masallar her ne kadar tamamlanmış olmasa da
Prolog başlıklı bir giriş, öykülerin anlatıldığı gövde ve epilog adı verilen bir son sözden
oluşmuştur. Her öykünün gizli anlatıcı tarafından takdimi de yapılarak eserin “öykü içinde
öykü” şeklinde tasarlanmasına karşın kendi içinde bütünlüğünü koruyarak devam etmesi sağlanmıştır. Ayrıca öykü geçmişteki alegorik öykülerden sıyrılarak kuvvetini gerçek
yaşam ve insanlardan alan İngilizlere özgü yazınsal geleneğin de öncülüğünü yapmıştır.
İngiliz Edebiyatı’nın Shakespeare gibi dünyaya örnek olmuş yazarları ve eserlerini ortaya çıkarabilmesi Chaucer gibi insanı her yönüyle ele almakla kalmayıp ince bir dille
hicvetmesini de bilen bir şair sayesinde olduğu başta yazın tarihçileri olmak üzere herkes
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tarafından kabul edilen bir gerçektir. 1387’de yazılmaya başlayan Canterbury Masalları
nerdeyse Chaucer’ın ölümü 1400 yılına kadar sürmüştür.
Canterbury Masalları’nı yazmaya başladığı yıl 1387’den iki yıl sonra 1389’da, II.
Richard’ın tekrardan iktidarı ele geçirmesiyle birlikte John of Gaunt İngiltere’ye dönmüş
ve Chaucer Kral’ın saraylarına, parklara, su, Thames nehri duvarları ve kanalizasyon
işlerine bakmak üzere görevlendirilmiştir. 1391’de görevinden de ayrıldığı bilinmektedir.
1392 ve 1399 yılları arasında gerçekten mali krize girerek II. Richard’ın himayesine girmek
istediği ve hatta şarap ve sadaka istediği dahi bilinmektedir (Turhan 1949: 24-25). 1394’den
başlayarak II. Richard ona tahsisat ayırmış, 1399’da ise II. Richard’ın ölümüyle tahta John of
Gaunt’un oğlu IV. Henry’nin geçmesiyle birlikte kendisine yeniden Saray tarafından üstelik
iki katı fazla tahsisat bağlanmıştır. Bunun üzerine 1399 Aralık ayında Chaucer 53 yıllığına
Westminster Kilisesi’ndeki Lady Şapeli’nin bahçesinde kendisine bir yer kiralamıştır. 1400
yılında gözlerini dünyaya yuman Chaucer yine Westminister Kilisesi’nin St. Benet Şapeli’nin
bahçesinde “Şairler köşesi” diye anılan yere gömülmüştür. Onun ölümünden sonra İngiliz
Edebiyatı’nın önde gelen şairlari de aynı yere gömülmüştür.
Özetle, Canterbury Masalları’nda Chaucer’ın Prolog’dan başlayarak Fransız ve İtalyan
Edebiyatı’nın etkisindeki alegorik şiir anlayışından tamamen sıyrıldığını görürüz. Bu yönüyle
Chaucer’ın İngilizlere özgü bir edebiyat anlayışına öncülük ederek temelini gerçek hayattaki
insan hallerinden, kuvvetini de öykü kurma ve anlatmadan alan yazınsal bir yaklaşım benimsediğine tanık oluruz. Sonuç olarak Geoffrey Chaucer başta Shakespeare olmak üzere sadece
İngiliz Edebiyatı’na ve diline yön vermekle sınırlı kalmamış, dünya edebiyatında da varlığını
kanıtlayarak günümüze kadar sesini duyurmuştur.
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ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN NOTU / TRANSLATION EDITOR’S NOTE
Canterbury Masalları 14. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı’na damgasını vuran ilk eserlerden
birisidir. Çeviride şiirselliği en mükemmel şekilde aktarabilme çabasıyla ilk aşamada
şiirin giriş niteliğindeki General Prologue bölümünün çevirisi yapılmıştır. Chaucer’un
The Prologue adlı eserini ilginç kılan birbirinden farklı sosyo ekonomik çevrelerden gelen
karakterleri bir araya getirerek dönemin insan profilini, sosyal değerleri, yargıları, ekonomik
durumları ve de fiziksel görünüşleri açısından detaylı bir şekilde ele alıyor olmasıdır. Dini bir
toprak olan Canterbury’e gitmek için Londra’da bir handa toplanmış olan bu insanlar adeta
bir ressamın elinden çıkmışçasına Chaucer tarafından son derece ustalıkla tasvir edilmişlerdir.
Tasvirlerde kişilerin kişilik özelliklerinin yanı sıra dış görünüşlerine de detaylı bir şekilde yer
verilmiş ve çoğu kez benzetmeler kullanılmıştır:
Beraberinde oğlu genç şövalye adayı
Aşık, capacanlı bir delikanlı.
Saçları kıvırtılmış gibi lüleli
Sanki yirmili yaşlarda gibi.
Kalıbına gelince orta boylu,
Son derece çevik ve kuvvetli.
Bir süreliğine katılmıştı Atlı bir sefere
Flanders, Artois ve Picardy’de
Ve göstermişti kendini zaman kısa da olsa
Leydi’nin huzuruna mahzar olmak ümidiyle.
Sanki çayır çimen gibi işlenmişti her tarafı
Taptaze çiçeklerle bembeyaz kıpkırmızı...
Bütün gün şarkı söyleyerek ya da ıslık çalarak
Capcanlıydı Mayıs ayı kadar.
Cüppesi kısa, kolları uzun ve geniş.
Atın üzerine bir güzel oturup, bilirdi sürmesini cakalı onu
Tıpkı güzelce şarkı düzüp söylemesini bildiği gibi.
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Mızrak dövüşüne girip dans etmesini de bilirdi iyi.
Sevdi mi öylesine severdi ki ... Geceleri
Uykusu kısaydı bülbülünki kadar.
Kibar, alçak gönüllü ve ikramsever
Ve keserdi eti ikram etmek üzere pedere.
Şiir boyunca Chaucer yer yer kafiyelere yer verirken diğer yerlerde kafiye olmaksızın
devam etmiş ancak eserin bütününde şiirin müzikalitesini korumuştur. Benzer şekilde şiirin
çevirisi yapılırken de bu özellik dikkate alınarak Türkçe çevirisinde de bazı yerlerde kafiyeye
yer verilirken diğer yerlerde kafiye olmaksızın devam edilmiştir. Hem Türkçe hem de İngilizce The Prologue’u yüksek sesle okuduğunuzda şiirlerde yer alan o ahengi, müzikaliteyi
barındırdığını fark edeceksiniz:
Nisan mis kokulu sağanaklarıyla
İşlemişse köküne kadar kuraklığına Mart’ın,
Ve her bitkiyi damarından tatlı şerbete boğmuşsa
Kudretiyle açtırtmışsa her çiçeği,
Üstelik Günbatısı rüzgarı tatlı soluğuyla
Can katmışsa eğer her koru, çayırçimen her yere
Yeni açan ipince yapraklara ve yeni doğan Güneş (Şafak)
Almışsa yarı yolunu Nisan’ın ortasına Koç burcuna doğru
Ve Minicik kuşlar ötüşürken
Bütün gece gözü açık uyuyan varsa eğer,
Tabiat onların yüreklerini hoplatıyor demek.
Öyleyse bu insanlar hacca gitmek istiyor demek.
Chaucer memuriyeti süresince memleketi olan İngiltere’den Fransa ve Italya’ya seyahat
etme fırsatını bulmuş ve bu sayede Fransız ve İtalyan Edebiyatı’nın eserlerini okuma şansını yakalamıştır. Bazı çalışmalarda Boccaccio’dan etkilendiği öne sürülmüştür. Özellikle
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bir şehri kasıp kavuran vebadan kaçarak bir köy evinde toplanmış İtalyan aristokratlarının
anlatıldığı hikayelerden oluşan Decameron eserinden etkilendiğine yer verilmiştir. Chaucer
da Canterbury Masalları eserinde Hacca gitmek için bir handa toplanmış olan dönemin farklı
sosyo ekonomik çevrelerinden olan insanların hikayelerine yer vermiştir. Canterbury Masalları eserini yazarken her bir karakterin Hacca giderken iki ve Hac’dan dönüşte iki olmak
üzere 4 hikaye anlatmasını planlamış ama neticesinde bunu yapmaktan vazgeçmiştir. Canterbury’den dönüş hikayeleri planlandığı gibi yazılmamış ve bazı karakterlerin hikayelerine
yer verilmemiştir. Neticesinde Canterbury Masalları eserinde toplam 24 hikaye ele alınmıştır.
Döneminin yazar ve şairlerinin aksine Chaucer’ın eserini Fransızca ya da Latince yerine
İngilizce ele alması eserin son derece popüler olmasını sağlamış, aynı döneme ait bir çok
başka eserle kıyaslandığında çok daha fazla el yazması günümüze kadar dayanmıştır.
Editörlüğünü son derece keyifle ve titizlikle yaptığım bu eseri umarım siz de aynı keyifle
okursunuz...
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ÇEVİRMENİN NOTU / TRANSLATOR’S NOTE
İngiliz edebiyatının temelini atan bir eser olarak Canterbury Masalları’nın çevirisinde
filolojik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu nedenle İngiliz edebiyatıyla ilgilenenlere özgün
eserin giriş”kısmının Eski İngilizce yazılmış metni ve çevirisine karşılıklıklı olarak yer verilmiştir. Daha açıkcası okura özgün eserin bir belgesi de sunulmak istenmiştir. Bu şekilde
belgesel çeviriler sıklıkla satırarası, sözcüğü sözcüğü gibi işlemlere başvurularak eserin yabancılığını korumayı hedef almakla birlikte, kimi evrensel nitelikte eserler farklı bir dilden
çevrilse de yabancılık duygusu uyandırmayabilir. Kuşkusuz bunun altında insanoğluna özgü
ortak duygu, düşünce veya toplumsal sorunların yazınsal olarak işleniş şekli ya da biçemi
yatar. Chaucer’un Canterbury Masalları da temelinde insan öğesini bulunduğu toplumsal bir
hicivdir. Ama bunu ele alış şekli hem öyküsel hem de liriktir. Kısaca “lirik öyküsel şiir”dir.
Özgün eser Eski İngilizce ile yazılmasına karşın Geoffrey Chaucer’un yazar olarak ustalığı ise dönemin sözlü okur kitlesini göz önünde bulundurarak şiirsel diliyle onların kulağına
hitap etmeyi ve öykülerindeki mizahi öğeler aracılığıyla onların dikkatini dağıtmadan ya da
karamsarlığa kapılmadan öykünün akıcılığını sağlamayı başarmıştır. Çeviride belli bir kültüre
özgü mizahın yakalanması kuşkusuz kimi zaman olanaksızdır. Ancak Chaucer bunu dilsel
oyunlara başvurmadan çizdiği karakterlerden yola çıkarak paylaşması, üstelik seçtiği karakterlerin ve öykülerinin her toplumda ve her dönemde versiyonlarının var olması eserin her
dönemde toplumsal bir mizah aracı olarak çevrilmesi olanağını sağlamıştır. Yüzyıllar geçse
de eseri klasik kılan özelliğinin bu olduğu öne sürülebilir. Öyle ki yabancı kültüre özgü öğeler bulunmasına karşın bu çeviride dipnot, açıklama gibi çevirinin akıcılığını bozacak ya da
dikkatini dağıtacak ilgili yanmetinsel öğelere başvurulmamıştır. Kuşkusuz her eser çevrilirken
çevirmen eserin bir yönünü ön plana çıkaramayı hedafler. Kimi olay örgüsünü, kimi yazarın
biçemini, kimi de sadece okurun beklentilerini gözönünde bulundurarak yerlileştirmeyi hedef
seçebilir. Ben eserin filolojik yönünü de gözönünde bulundurarak kaynak metne dilin olanak
verdiği ölçüde yakın çeviri yapmaya çalıştım. Ancak bunu yaparken de eserin aslına ve aslındaki lirik şiirselliği de yakalamayı hedefledim. Öykülerdeki hiciv öğesine karşın yazarın
şiirsel lirik biçemini korumaya çalıştım.
Bu eserin ilk kısmi çeviri girişimi 1949’da İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisinde Prof.
Dr. Vahit Turhan tarafından bir seminer dersinin uzantısı olarak düzyazı olarak yapılmış ve
Edebiyat Fakültesi yayını olarak yayınlanmıştır. Bu eserde olduğu gibi sadece Prolog kısmının çevrildiği ikinci çevirisi ise 2012 yılında Doç. Dr. Burçin Erol tarafından Canterbury
Hikayeleri Genel Prolog başlığıyla çevrilmiş ve Gündoğan yayınları tarafından yayınlanmıştır. İkinci tam çevirisi ise 2018 yılında Nazmi Ağıl tarafından Yapı Kredi Yayınları arasında
XIX

“Canterbury Hikayeleri” adıyla çevrilmiştir. Bu çeviri 17 kez yayınlanmıştır. Aradan bu kadar
yıl geçtikten sonra eserin çevirilerinin yapılması ise eski İngilizce yazılmasından kaynaklanan
çekincelerden kaynaklanabilir. Eserin satırarası çevirilerinin İnternet ortamında özellikle üniversitelerin sitelerinde çoğalması ve Geoffrey Chaucer’ın 14. Yüzyıldaki toplumsal hicvinde
geçen konuların günümüzde de geçerli olması söz konusu eserin çevrilmesini olanaklı kıldığı
da öne sürülebilir.
Öte yandan Prolog zaten çevrilmiş, neden yeniden çevirdin sorusuna yanıtı da alanın önde
gelen bilim insanlarından İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Anabilim kurucusu Emekli Prof. Dr. Nihal Akbulut’un 2007 yılında Çevirmenin Notu dergisi’nde Çeviride “E” Ortak
Paydası” başlığıyla yayınlanan yazısı verir. Akbulut’un Marilyn Gaddis Rose’un öne sürdüğü
“streskopik” olarak tanımladığı okuma alışkanlığından yola çıkarak söylediği şu sözler benim
de eseri niçin yeniden çeviri girişiminde bulunduğumu adeta gerekçelendirir niteliktedir:
Üç boyutlu okuma, özgün yazın metni yanı sıra bu metnin bir ya da birden çok çevirisini
de okuyarak okur çevrenimizi genişletmek ve okur beklentimizi varsıllaştırmak, renklendirmek amacını taşıyor (Akbulut 2007: 123).
Buna göre yapılan her çeviri kaynak metnin kapalı bir yönünü ortaya çıkarır. Benim
çeviriyi nasıl çevirdiğim sorusuna gelince John Dryden’ın 17.yüzyılda çevirmene ilişkin ip
cambazı eğretilemesi verir. Bir başka deyişle, Prolog’u çeviririken bir yandan kaynak metine
beni bağlayan zincirleri koparmamaya çalışırken, öte yandan da yazarın hicivsel bir konuyu
ele alırken gösterdiği şiirsel zerafeti koruyarak çevirmeyi amaçladığım söylenebilir. Ne kadar
başardığımı bilemiyorum ama İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 42 yıllık bir mezunu ve Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim dalında öğretim üyesi
olarak 1949’da ilk kısmi düzyazı çevirisi yapılan İÜ Edebiyat Fakültesindeki bir çalışmanın
devamını getirmek amacıyla eserin Prolog kısmını farklı bir stratejiyle yeniden çevirmeyi
hedeflediğim söylenebilir. Bu şekilde hem bilimsel sürekliliğin önemine işaret etmek, hem
de geçmişle günümüz arasında köprü kurmamızı sağlayacak yeni bir proje fikrinin kapılarını
aralamaya çalıştım. Keyifli okumalar dileğiyle.
Kaynak / Reference
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THE PROLOGUE
1. Whan that Aprille with his shoures soote,
2. The droghte of March hath perced to the roote,
3. And bathed every veyne in swich licóur
4. Of which vertú engendred is the flour;
5. Whan Zephirus eek with his swete breeth
6. Inspired hath in every holt and heeth
7. The tendre croppes, and the yonge sonne
8. Hath in the Ram his halfe cours y-ronne,
9. And smale foweles maken melodye,
10. That slepen al the nyght with open ye,
11. So priketh hem Natúre in hir corages,
12. Thanne longen folk to goon on pilgrimages,
13. And palmeres for to seken straunge strondes,
14. To ferne halwes, kowthe in sondry londes;
15. And specially, from every shires ende
16. Of Engelond, to Caunterbury they wende,
17. The hooly blisful martir for to seke,
18. That hem hath holpen whan that they were seeke.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bifil that in that seson on a day,
In Southwerk at the Tabard as I lay,
Redy to wenden on my pilgrymage
To Caunterbury with ful devout corage,
At nyght were come into that hostelrye
Wel nyne and twenty in a compaignye
Of sondry folk, by áventure y-falle
In felaweshipe, and pilgrimes were they alle,
That toward Caunterbury wolden ryde.
The chambres and the stables weren wyde,
And wel we weren esed atte beste.
And shortly, whan the sonne was to reste,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nisan mis kokulu sağanaklarıyla
İşlemişse köküne kadar kuraklığına Mart’ın,
Ve her bitkiyi damarından tatlı şerbete boğmuşsa
Kudretiyle açtırtmışsa her çiçeği,
Üstelik Günbatısı rüzgarı tatlı soluğuyla
Can katmışsa eğer her koru, çayırçimen her yere
Yeni açan ipince yapraklara ve yeni doğan Güneş (Şafak)
Almışsa yarı yolunu Nisan’ın ortasına Koç burcuna doğru
Ve Minicik kuşlar ötüşürken
Bütün gece gözü açık uyuyan varsa eğer,
Tabiat onların yüreklerini hoplatıyor demek.
Öyleyse bu insanlar hacca gitmek istiyor demek.
İşin ehli olanlar yaban kıyılardaki mabetleri düşlerler,
Pek çok yerde bilinen ta uzakta olanları,
Özellikle ırak olanları...
Göçerler Canterbury’ye, İngiltere’den
Aramak üzere şehit düşmüş Aziz’i
Hasta düştüklerinde yardım elini uzatmış olanı...

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bütün olup bitenler bir gün işte böyle bir mevsimde
Southwark’ta Tabard Han’ında uzanmış
Beklerken Hacca gitmeyi oldu,
Canı yürekten Canterbury’ye...
Gece vakti giriverdi içeri hana
Bir kafile yirmi dokuz kişi pekala.
Her çeşit insan tesadüfen gelmiş biraraya,
Hepsi dostluk namına hepsi hacılık uğruna.
Niyet etmişler hepsi yola düşmeye Canterbury’ye
Odaları ahırlar ferah mı ferah.
Hepimiz bir güzel yerleştirildik en alasından bir odaya.
Çok geçmeden Güneş de çekilince dinlenceye
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31.
32.
33.
34.

So hadde I spoken with hem everychon,
That I was of hir felaweshipe anon,
And made forward erly for to ryse,
To take oure wey, ther as I yow devyse.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

But nathelees, whil I have tyme and space,
Er that I ferther in this tale pace,
Me thynketh it acordaunt to resoun
To telle yow al the condicioun
Of ech of hem, so as it semed me,
And whiche they weren and of what degree,
And eek in what array that they were inne;
And at a Knyght than wol I first bigynne.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

A Knyght ther was, and that a worthy man,
That fro the tyme that he first bigan
To riden out, he loved chivalrie,
Trouthe and honóur, fredom and curteisie.
Ful worthy was he in his lordes werre,
And thereto hadde he riden, no man ferre,
As wel in cristendom as in hethenesse,
And evere honóured for his worthynesse.
At Alisaundre he was whan it was wonne;
Ful ofte tyme he hadde the bord bigonne
Aboven alle nacions in Pruce.
In Lettow hadde he reysed and in Ruce,—
No cristen man so ofte of his degree.
In Gernade at the seege eek hadde he be
Of Algezir, and riden in Belmarye.
At Lyeys was he, and at Satalye,
Whan they were wonne; and in the Grete See
At many a noble armee hadde he be.
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31.
32.
33.
34.

Hepsiyle tek tek konuştum öylesine.
Hemencicik dost oluverdim hepsiyle
Ve erkenden kalkmaya sözleştik
Nereye olduğunu anlatacağım yere yola koyulmak üzere.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ama ne gezer, madem hazır zamanım ve fırsatım var
Bu hikaye hazır daha ilerlemeden,
Bana mantıklı geliyor
Olup biten herşeyi sizlere anlatmak,
Benim gördüğüm kadarıyla her birinin durumunu...
Kimdir bunlar, hangi tabakadan gelirler
Bir de hangi kılıkları giyerler,
Hele bir başlayalım Şövalye’yle ilk önce:

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Bir Şövalye vardı, saygın bir adam.
Ata bindiği daha ilk günden beri
Sevmişti ata binmeyi, şövalyeliği,
Sadakati, şöhreti, bonkörlüğü, nezaketi.
Lord’unun savaşlarında çok değerliydi kendisi.
Şu ana kadar at koşturma da yoktu onun bir eşi.
Ne Hristiyanlık aleminde, ne de kafirlerin arasında
Hep onurlandırılmıştı, hep liyakatinden.
İskenderiye’de galip geldiğinden
Oturmuştu bir çok kez şeref tahtına,
Prusya’da her milletten bütün şövalyelerin en üstüne.
Litvanya, Rusya’da da sefere çıkmıştı.
Onun rütbesinde pek başka Hristiyan’a kısmet olmazdı böylesi.
Bulunmuştu Granda’da Algeciras Limanı kuşatmasında
Ve oradan sürmüştü atını Fas’a.
Ayaş ve Antalya’daydı
Kazandıklarında savaşı ve de Akdeniz’de
Bir sürü muhteşem seferde bulunmuştu kendisi.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

At mortal batailles hadde he been fiftene,
And foughten for oure feith at Tramyssene
In lyste thries, and ay slayn his foo.
This ilke worthy knyght hadde been also
Somtyme with the lord of Palatye
Agayn another hethen in Turkye;
And evermoore he hadde a sovereyn prys.
And though that he were worthy, he was wys,
And of his port as meeke as is a mayde.
He nevere yet no vileynye ne sayde,
In al his lyf, unto no maner wight.
He was a verray, parfit, gentil knyght.

73.
74.
75.
76.
77.
78.

But for to tellen yow of his array,
His hors weren goode, but he was nat gay;
Of fustian he wered a gypon
Al bismótered with his habergeon;
For he was late y-come from his viage,
And wente for to doon his pilgrymage.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

With hym ther was his sone, a yong Squiér,
A lovyere and a lusty bacheler,
With lokkes crulle as they were leyd in presse.
Of twenty yeer of age he was, I gesse.
Of his statúre he was of evene lengthe,
And wonderly delyvere and of greet strengthe.
And he hadde been somtyme in chyvachie
In Flaundres, in Artoys, and Pycardie,
And born hym weel, as of so litel space,
In hope to stonden in his lady grace.
Embrouded was he, as it were a meede
Al ful of fresshe floures whyte and reede.
Syngynge he was, or floytynge, al the day;
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Kıyasıya onbeş savaşa katılmış,
Cezayir Tlemcen’de dinimiz uğruna savaşmış,
Resmi üç düelloya girmiş her defasında geçirmişti düşmanı kılıçtan üstelik.
Bu değerli zattın bizzat kendisi
Bir seferinde Balat Beyi ile birolup
Başka bir kafire karşı savaşmıştı.
O gün bu gündür namı olağanüstü.
Gerçi cesur olmasına cesur, akıllı olmasına akıllıydı ama
Duruşu genç bir kız kadar yumuşaktı.
Çıkmadı ağzından kaba hiç bir laf
Hayatı boyunca hiç kimseye karşı.
Mükemmel soylu bir şövalyeydi kendisi.

73.
74.
75.
76.
77.
78.

Ama kılığına gelince,
Atların kılığının yanında kendisininki kalırdı pecmürde.
Üstünde kaba bir tünik
Zırhtan paslanmış adeta
Zira Hacca katılmak üzere
Daha yeni gelmişti seferden.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Beraberinde oğlu genç şövalye adayı
Aşık, capacanlı bir delikanlı.
Saçları kıvırtılmış gibi lüleli
Sanki yirmili yaşlarda gibi.
Kalıbına gelince orta boylu,
Son derece çevik ve kuvvetli.
Bir süreliğine katılmıştı Atlı bir sefere
Flanders, Artois ve Picardy’de
Ve göstermişti kendini zaman kısa da olsa
Leydi’nin huzuruna mahzar olmak ümidiyle.
Sanki çayır çimen gibi işlenmişti her tarafı
Taptaze çiçeklerle bembeyaz kıpkırmızı...
Bütün gün şarkı söyleyeyerek ya da ıslık çalarak
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92. He was as fressh as is the month of May.
93. Short was his gowne, with sleves longe and wyde;
94. Wel koude he sitte on hors and faire ryde;
95. He koude songes make and wel endite,
96. Juste and eek daunce, and weel purtreye and write.
97. So hoote he lovede that by nyghtertale
98. He sleep namoore than dooth a nyghtyngale.
99. Curteis he was, lowely and servysáble,
100. And carf biforn his fader at the table.
101. A Yeman hadde he and servántz namo
102. At that tyme, for hym liste ride soo;
103. And he was clad in cote and hood of grene.
104. A sheef of pecock arwes bright and kene,
105. Under his belt he bar ful thriftily—
106. Wel koude he dresse his takel yemanly;
107. His arwes drouped noght with fetheres lowe—
108. And in his hand he baar a myghty bowe.
109. A not-heed hadde he, with a broun viságe.
110. Of woodecraft wel koude he al the uságe.
111. Upon his arm he baar a gay bracér,
112. And by his syde a swerd and a bokeler,
113. And on that oother syde a gay daggere,
114. Harneised wel and sharp as point of spere;
115. A Cristophere on his brest of silver sheene.
116. An horn he bar, the bawdryk was of grene.
117. A forster was he, soothly as I gesse.
118. Ther was also a Nonne, a Prioresse,
119. That of hir smylyng was ful symple and coy;
120. Hire gretteste ooth was but by seinte Loy,
121. And she was cleped madame Eglentyne.
122. Ful weel she soong the service dyvyne,
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92. Capcanlıydı Mayıs ayı kadar.
93. Cüppesi kısa, kolları uzun ve geniş.
94. Atın üzerine bir güzel oturup, bilirdi sürmesini cakalı onu
95. Tıpkı güzelce şarkı düzüp söylemesini bildiği gibi.
96. Mızrak dövüşüne girip dans etmesini de bilirdi iyi.
97. Sevdi mi öylesine severdi ki ... Geceleri
98. Uykusu kısaydı bülbülünki kadar.
99. Kibar,alçak gönüllü ve ikramsever
100. Ve keserdi eti ikram etmek üzere pedere.
101. Vardı Şövalye’nin bir OKÇUSU, yoktu başka hiçbir hizmetkarı.
102. Hoşuna giderdi böyle sefere çıksın.
103. Giyinmiş üstüne bir kaput, başına yeşil bir külah
104. Tavuskuşundan bir demet ok, parlak mı parlak, keskin mi keskin
105. Sokuşturmuş kemerine yerli yerince.
106. Okçuluğun icabını iyi bilirdi, alet edevatını nasıl koruyacağını...
107. Okları tam isabet ederdi dökülen tüylerine rağmen.
108. Taşırdı elinde koskoca bir yay
109. Kıpkısa kesilmiş saçlı bronz teniyle.
110. Bilirdi her hünerini ormancılığın.
111. Takmış koluna alasından bir bileklik,
112. Bir yanında bir kılıç ve küçük bir kalkan,
113. Öbür yanında zarif bir hançer
114. Çok süslü ve ucu zıpkın gibi keskin,
115. Göğsünde Aziz Christopher’in pasparlak gümüş madalyası,
116. Omzunda boynuzdan av borusu askısı yeşil,
117. O tam anlamıyla ormancı anladığım kadarıyla.
118. Bir de Rahibe, hatta bir BAŞRAHİBE vardı.
119. Gülümseyişi sade, alçakgönüllü.
120. Fakat en büyük yemini Aziz Loy için.
121. Takmışlardı adını Madam Eglantine.
122. En iyi ilahiyi o söylerdi dini törende,

9

10

THE PROLOGUE / PROLOG

123. Entuned in hir nose ful semely;
124. And Frenssh she spak ful faire and fetisly,
125. After the scole of Stratford atte Bowe,
126. For Frenssh of Parys was to hire unknowe.
127. At mete wel y-taught was she with-alle:
128. She leet no morsel from hir lippes falle,
129. Ne wette hir fyngres in hir sauce depe.
130. Wel koude she carie a morsel and wel kepe
131. Thát no drope ne fille upon hire brist;
132. In curteisie was set ful muchel hir list.
133. Hire over-lippe wyped she so clene
134. That in hir coppe ther was no ferthyng sene
135. Of grece, whan she dronken hadde hir draughte.
136. Ful semely after hir mete she raughte.
137. And sikerly she was of greet desport,
138. And ful plesáunt and amyable of port,
139. And peyned hire to countrefete cheere
140. Of court, and been estatlich of manere,
141. And to be holden digne of reverence.
142. But for to speken of hire conscience,
143. She was so charitable and so pitous
144. She wolde wepe if that she saugh a mous
145. Kaught in a trappe, if it were deed or bledde.
146. Of smale houndes hadde she, that she fedde
147. With rosted flessh, or milk and wastel breed;
148. But soore wepte she if oon of hem were deed,
149. Or if men smoot it with a yerde smerte;
150. And al was conscience and tendre herte.
151. Ful semyly hir wympul pynched was;
152. Hire nose tretys, her eyen greye as glas,
153. Hir mouth ful smal and ther-to softe and reed;
154. But sikerly she hadde a fair forheed;
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123. Genzinden makamıyla en zarif şekilde.
124. Öyle iyi, öyle zarif konuşurdu ki Fransızca’yı
125. İngiltere’deki Stradford-at-Bow ağzıyla.
126. Bilinmezdi Paris aksanı kendisine.
127. Öyle bir yemek adabı vardı ki
128. Düşmezdi ağzından bir lokma yemek,
129. Banmazdı parmaklarını sosuna yemeğin.
130. Çok iyi bilirdi ağzına lokmayı atıp tutmayı,
131. Düşmezdi ki göğsüne bir nebze yemek.
132. Onun en büyük mutluluğu adab-ı muaşeret.
133. Üst dudağını öyle silerdi ki tertemiz,
134. Bardağında kalmazdı bir katre leke.
135. Öyle bir uzanışı vardı ki tabağına
136. Gerçekten hoş, zarif bir tavrı vardı.
137. Taklit ederdi saray adabını,
138. Takınırdı üstüne ihtişamını.
139. Katlanırdı zahmete saraylı gibi görünsün
140. Hali tavrıyla itibar görüp
141. Sayılmaya değer bulunsun diye.
142. Ama söz ahlaka gelince,
143. Öyle hayırsever, öyle merhametliydi ki,
144. Ağlardı görse bir fare,
145. Kapana yakalanmış ölü ya da yaralı.
146. Küçük tazıları vardı beslediği,
147. Rosto et, süt ve has beyaz ekmekle ...
148. Ama hüngür hüngür ağlardı varsın ölsün biri
149. Ya da varsın değneğiyle hafifçe vursun biri.
150. Aslında bütün bunlar hassas, ince kalbindendi.
151. Rahibe atkısına gelince son derece titizlikle katlanmış.
152. Burnu son derece düzgün, gözleri cam gibi grimtırak,
153. Ufacık dudakları, üstelik yumuşacık ve kırmızı.
154. Ama belli ki alnı güzel,
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155. It was almoost a spanne brood, I trowe;
156. For, hardily, she was nat undergrowe.
157. Ful fetys was hir cloke, as I was war;
158. Of smal coral aboute hire arm she bar
159. A peire of bedes, gauded al with grene,
160. And ther-on heng a brooch of gold ful sheene,
161. On which ther was first write a crowned A,
162. And after, Amor vincit omnia.
163. Another Nonne with hire hadde she,
164. That was hire chapeleyne, and Preestes thre.
165. A Monk ther was, a fair for the maistrie,
166. An outridere, that lovede venerie;
167. A manly man, to been an abbot able.
168. Ful many a deyntee hors hadde he in stable;
169. And whan he rood, men myghte his brydel heere
170. Gýnglen in a whistlynge wynd als cleere,
171. And eek as loude, as dooth the chapel belle,
172. Ther as this lord was kepere of the celle.
173. The reule of seint Maure or of seint Beneit,
174. By-cause that it was old and som-del streit,—
175. This ilke Monk leet olde thynges pace,
176. And heeld after the newe world the space.
177. He yaf nat of that text a pulled hen
178. That seith that hunters ben nat hooly men,
179. Ne that a monk, whan he is recchelees,
180. Is likned til a fissh that is waterlees,—
181. This is to seyn, a monk out of his cloystre.
182. But thilke text heeld he nat worth an oystre;
183. And I seyde his opinioun was good.
184. What sholde he studie and make hymselven wood,
185. Upon a book in cloystre alwey to poure,
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155. Eminim genişliği nerdeyse dokuz inç kadar.
156. Hiç kuşkusuz cüssesi de kalmamış küçük.
157. Farkına vardığım kadarıyla, pelerini son derece yapılmış iyi.
158. Koluna gelince küçük mercandan takmış
159. Bir dizi boncuk, araları yeşil iri boncuklarla bezeli,
160. Ucunda asılı altından pasparlak bir broş,
161. Üzerindeki ilk harf A taçlı yazılmış,
162. Ardından “Aşk Herşeye Kadir”, yani AMOR VİNCİT OMNİA.
163. Yanında başka bir rahibe de vardı.
164. Yardımcısı ve üç papaz daha.
165. Bir KEŞİŞ vardı dört dörtlük.
166. Manastırın dış işlerine koşan, avlanmayı seven.
167. Adam gibi adamdı Başrahip olmaya layık.
168. Safkan atı vardı ahırında bir sürü.
169. Bir sürdü mü atını, duyabilirdi bir kimse eğerinin sesini.
170. Şıngırtısı apaçık duyulur ıslık çalan rüzgarda,
171. Şapelin çanı kadar sesli.
172. Hani Lord’un hükmündeki manastırların başını çeken Şapelde,
173. Bir zamanlar Aziz Benedict ve Aziz Maurus’un idaresinde olan,
174. Bu yüzden eski ve oldukça katı.
175. Oysa Keşiş’in bizzat kendisi sildi gitti ne varsa kalma eskiden
176. Ve daha gevşek zamane adetlerinin peşine takıldı gitti ne varsa.
177. Yolunmuş tavuk kadar değeri yoktu şöyle metinlerin,
178. Avcıların dindar olmadığını söyleyenlerin,
179. Ya da kurallara riayet etmezse rahip olamaz
180. Sudan çıkmış balık gibidir diyenlerin,
181. Yani, hücresinden çıkmış rahibe benzetenlerin.
182. Onun kanaatince böyle metinlerin yoktu değeri istiridye kadar.
183. Gerçi ben de aynı kanaatteyim.
184. Niye hep çalışıp da etsin kendini ambale
185. Ya da bir hücreye kapanıp yumulsun bir kitaba

13

14

THE PROLOGUE / PROLOG

186. Or swynken with his handes and labóure,
187. As Austyn bit? How shal the world be served?
188. Lat Austyn have his swynk to him reserved.
189. Therfore he was a prikasour aright:
190. Grehoundes he hadde, as swift as fowel in flight;
191. Of prikyng and of huntyng for the hare
192. Was al his lust, for no cost wolde he spare.
193. I seigh his sleves y-púrfiled at the hond
194. With grys, and that the fyneste of a lond;
195. And for to festne his hood under his chyn
196. He hadde of gold y-wroght a curious pyn;
197. A love-knotte in the gretter ende ther was.
198. His heed was balled, that shoon as any glas,
199. And eek his face, as he hadde been enoynt.
200. He was a lord ful fat and in good poynt;
201. His eyen stepe, and rollynge in his heed,
202. That stemed as a forneys of a leed;
203. His bootes souple, his hors in greet estaat.
204. Now certeinly he was a fair prelaat.
205. He was nat pale, as a forpyned goost:
206. A fat swan loved he best of any roost.
207. His palfrey was as broun as is a berye.
208. A Frere ther was, a wantowne and a merye,
209. A lymytour, a ful solémpne man.
210. In alle the ordres foure is noon that kan
211. So muchel of daliaunce and fair langage.
212. He hadde maad ful many a mariage
213. Of yonge wommen at his owene cost.
214. Unto his ordre he was a noble post.
215. Ful wel biloved and famulier was he
216. With frankeleyns over al in his contree,
217. And eek with worthy wommen of the toun;
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186. Ya da niye çalışsın elleriyle ya da emeğiyle
187. Austin’in emrettiği üzere? Bunun dünyaya hayrı ne?
188. Bırakın Austin bu eserini kendisine saklasın
189. İşte bundan ötürü, o gerçekten çevik bir biniciydi.
190. Tazıları vardı kuş gibi hızlı uçan,
191. Yaban tavşanının izini sürüp avlayan.
192. Yegane zevki buydu, asla vermezdi ödün.
193. Gördüm ki kollarının ucu çevrili
194. Sincap kürküyle, bu memlekette olanların en iyi cinsiyle
195. Ve kukuletasını çenesinin altında bağlamak üzere,
196. Ustaca yapılmış altından bir iğnesi vardı.
197. Geniş tarafında ise bir aşk düğümü.
198. Kafası dazlak, cam gibi parlak,
199. Yüzü de öyle, sanki zeytinyağıyla ovulmuş gibi.
200. Tostoparlak bir Lord’du, kalıbı yerinde.
201. Gözleri portlak, durmuyor yerinde.
202. Kazanın altında yanan ocağın pasparlak alevi gibi
203. Çizmeleri yumuşacık, durumu atın mükemmel.
204. Bu haliyle kuşkusuz kilisenin bir yakışıklı ileri geleni.
205. Solmamış sararmamış cefa çekmiş bir ruh gibi.
206. En çok sevdiği fırında kızarmış yağlı kuğunun eti.
207. Binek atına gelince, o da koyu kahve rengi dut gibi.
208. Bir de PAPAZ vardı, eğlence sever, keyifli
209. Bağış toplayan, tek kelimeyle vakur bir adam.
210. Dört tarikatın içerisinde kimse yoktu ki onun kadar bilsin
211. Girişken hoş sohbet olmayı.
212. Üstelik olmuştu vesile kendi cebinden
213. Evliliğine bir çok kadının.
214. Asil destekleyicisiydi kendi tarikatının.
215. Çok sevilir, çok tanınırdı
216. Memleketin her yanında toprak sahipleri arasında,
217. Bir de kasabanın şayana değer kadınları arasında.
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218. For he hadde power of confessioun,
219. As seyde hym-self, moore than a curát,
220. For of his ordre he was licenciat.
221. Ful swetely herde he confessioun,
222. And plesaunt was his absolucioun.
223. He was an esy man to yeve penaunce
224. There as he wiste to have a good pitaunce;
225. For unto a povre ordre for to yive
226. Is signe that a man is wel y-shryve;
227. For, if he yaf, he dorste make avaunt
228. He wiste that a man was répentaunt;
229. For many a man so hard is of his herte
230. He may nat wepe al-thogh hym soore smerte.
231. Therfore in stede of wepynge and preyéres
232. Men moote yeve silver to the povre freres.
233. His typet was ay farsed full of knyves
234. And pynnes, for to yeven faire wyves.
235. And certeinly he hadde a murye note:
236. Wel koude he synge and pleyen on a rote;
237. Of yeddynges he baar outrely the pris.
238. His nekke whit was as the flour-de-lys;
239. Ther-to he strong was as a champioun.
240. He knew the tavernes wel in every toun,
241. And everich hostiler and tappestere
242. Bet than a lazar or a beggestere;
243. For unto swich a worthy man as he
244. Acorded nat, as by his facultee,
245. To have with sike lazars aqueyntaunce;
246. It is nat honest, it may nat avaunce
247. Fór to deelen with no swich poraille,
248. But al with riche and selleres of vitaille.
249. And over-al, ther as profit sholde arise,
250. Curteis he was and lowely of servyse.
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218. Zira günah çıkartma yetkisi de vardı
219. Dediğine göre, bölge papazından da fazla.
220. Zira Tarikatı vermişti ona bu yetkiyi.
221. Tatlı tatlı dinlerdi itirafları,
222. Aklardı günahları hoş bir şekilde.
223. Esnek bir adamdı ceza vermede,
224. Hele ki bir bilsin iyi bir ödül var karşılığında.
225. Zira fakir bir cemaata vermek ödülü,
226. Adamın iyice günah çıkarttığına işaret.
227. Şayet verirse ödülü, papaz iddia etmeye cüret eder
228. Bildiğini adamın tövbekar olduğunu.
229. Çünkü birçok adamın öyle katıdır ki yüreği
230. Ağlayamaz acı içinde kıvransa bile.
231. Dolayısıyla ağlamak ve dua etmek yerine
232. Gümüş bağışlayabilir cemaatin fakirlerine.
233. Kukuletasının ucu dopdoluydu Çakı
234. Ve firketelerle, etsin güzel kadınlara hediye diye
235. Ve hiç kuşkusuz vardı şakrak bir sesi.
236. Bilirdi saz çalıp, söylemesini.
237. Layığıyla Ballad okumada hak etmişti ödülü.
238. Boynu bir Zambak gibi bembeyaz,
239. Üstelik şampiyon bir dövüşçü kadar kuvvetli.
240. İyi bilirdi o her kasabanın tavernalarını,
241. Bütün hancı ve barcılarını,
242. Cüzzamlı ve dilencilerden de çok.
243. Böylesine değerli bir kişinin,
244. Yakışmazdı üstelik bakınca mertebesine,
245. Öyle ahbap olmak neymiş hastalıklı cüzzamlılarla.
246. Saygıya şayan değil, üstelik karlı da değil,
247. Böyle fakir insanlarla haşır neşir olmak.
248. Olacaksan da bari zengin erzak satıcılarıyla ol.
249. Nerede kar var biter orada.
250. Nazik mi nazik, kibarca aşağıdan alan.
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251. Ther nas no man nowher so vertuous.
252. He was the beste beggere in his hous;
253. [And yaf a certeyn ferme for the graunt,
254. Noon of his brethren cam ther in his haunt;]
255. For thogh a wydwe hadde noght a sho,
256. So plesaunt was his In principio,
257. Yet wolde he have a ferthyng er he wente:
258. His purchas was wel bettre than his rente.
259. And rage he koude, as it were right a whelpe.
260. In love-dayes ther koude he muchel helpe,
261. For there he was nat lyk a cloysterer
262. With a thredbare cope, as is a povre scolér,
263. But he was lyk a maister, or a pope;
264. Of double worstede was his semycope,
265. That rounded as a belle, out of the presse.
266. Somwhat he lipsed for his wantownesse,
267. To make his Englissh sweete upon his tonge;
268. And in his harpyng, whan that he hadde songe,
269. His eyen twynkled in his heed aryght
270. As doon the sterres in the frosty nyght.
271. This worthy lymytour was cleped Hubérd.
272. A Marchant was ther with a forked berd,
273. In motteleye, and hye on horse he sat;
274. Upon his heed a Flaundryssh bevere hat;
275. His bootes clasped faire and fetisly.
276. His resons he spak ful solémpnely,
277. Sownynge alway thencrees of his wynnyng.
278. He wolde the see were kept for any thing
279. Bitwixe Middelburgh and Orewelle.
280. Wel koude he in eschaunge sheeldes selle.
281. This worthy man ful wel his wit bisette;
282. Ther wiste no wight that he was in dette,
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251. Bu işlerin ondan daha ehlisi yoktu hiç bir yerde,
252. Cemaatinin en üst dilencisiydi o.
253. Dilencilik hakları için belli bir ücret verirdi.
254. Cemaatının başka hiç mensubu yoktu ki hele girsin alanına.
255. Ayağında pabucu olmasa da bir dulun,
256. Öyle hoş yapardı ki “Girizgahı”nı sohbetin
257. Bir kuruş dahi koparmadan gitmezdi yanından.
258. Eline geçen toplam para gelirinden çok daha fazlaydı.
259. Köpek yavrusu gibi bilirdi tetikte olmayı.
260. Özellikle arabulucuk etmede yoktu onun üstüne.
261. Sanki hücresine kapanmış bir papaz değil de kendisi
262. Ya da lime lime cüppesiyle bir bilim adamı,
263. Sanırsın işin uzmanı ya da Papa kendisi.
264. Çift kat yünden eğrilmiş yarım pelerini,
265. Yusyuvarlak çan gibi yeni çıkmış kalıptan.
266. Yapmacıktan konuşurdu peltek,
267. Bal gibi kaysın dökülsün İngilizcesi dilinden diye.
268. Ya harp çalıp, şarkı söylediğinde
269. Kafasında gözleri pırıl pırıl parlardı,
270. Gece vakti ayazda yıldızlar gibi.
271. Bu takdire şayan rahibin adına gelince, o da Huberb’di.
272. Bir de TÜCCAR vardı çatal sakallı,
273. Giymiş rengarenk esvap, oturmuş atına gururlu,
274. Takmış başına kuzgundan Flaman bir şapka,
275. Tokalanmış çizmeleri şık ve zarif bir şekilde.
276. Söylerdi fikirlerini vakur bir biçimde,
277. Hep kar’ının nasıl arttığıyla ilgili.
278. Her ne olursa olsun isterdi hep, korunsun deniz
279. Özellikle Middelburgh ve Orwell arası.
280. Çok iyi bilirdi döviz hesaplarını.
281. Bilirdi bu değerli adam aklını kullanmasını iyi.
282. Bilmezdi ki hiç kimse onun borcu olsun,
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283. So estatly was he of his gouvernaunce,
284. With his bargaynes and with his chevyssaunce.
285. For sothe he was a worthy man with-alle,
286. But, sooth to seyn, I noot how men hym calle.
287. A Clerk ther was of Oxenford also,
288. That unto logyk hadde longe y-go.
289. As leene was his hors as is a rake,
290. And he nas nat right fat, I undertake,
291. But looked holwe, and ther-to sobrely.
292. Ful thredbare was his overeste courtepy;
293. For he hadde geten hym yet no benefice,
294. Ne was so worldly for to have office;
295. For hym was lévere háve at his beddes heed
296. Twénty bookes, clad in blak or reed,
297. Of Aristotle and his philosophie,
298. Than robes riche, or fíthele, or gay sautrie.
299. But al be that he was a philosophre,
300. Yet hadde he but litel gold in cofre;
301. But al that he myghte of his freendes hente
302. On bookes and on lernynge he it spente,
303. And bisily gan for the soules preye
304. Of hem that yaf hym wher-with to scoleye.
305. Of studie took he moost cure and moost heede.
306. Noght o word spak he moore than was neede;
307. And that was seyd in forme and reverence,
308. And short and quyk and ful of hy senténce.
309. Sownynge in moral vertu was his speche;
310. And gladly wolde he lerne and gladly teche.
311. A Sergeant of the Lawe, war and wys,
312. That often hadde been at the Parvys,
313. Ther was also, ful riche of excellence.
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283. Öyle mahirdi ki halletmede kendi işlerini
284. Bilirdi borç alıp vermeyi, pazarlık etmeyi
285. Sahiden takdire şayan bir adamdı kendisi.
286. Ama doğrusunu istersen bilmiyordum ismini.
287. Bir de ÖĞRENCİ vardı Oxford’lu.
288. Seneler önce takmıştı kafayı mantığa.
289. Tırmık sapı kadar zayıftı atı.
290. Kabul ediyorum, değildi çok şişman,
291. Ama görünürdü cılız, üstelik hiç perhizi bozmadan.
292. Kısa paltosu hayli eskimiş,
293. Zira henüz edinememiş kilisede dini bir iş.
294. Ne de kendisi yeteri kadar dünyeviydi ki edinsin gündelik hayatta bir iş.
295. Daha ziyade isterdi yatağının baş ucunda bulunsun,
296. 20 fasikülden oluşan siyah kırmızı ciltli kitap,
297. Aristoteles ve felsefesi ile ilgili.
298. Ne gerek vardı ki pahallı giysilere, kemana ya da zarif bir santura
299. Felsefeci olmasına ve felsefe taşına rağmen
300. Kasasında vardı azıcık altın.
301. Olanı da arkadaşlarından gelen
302. Kitaplarına ve öğrenmeye harcardı.
303. Canla başla ederdi dua ruhlarına,
304. Onun okumasına fırsat verenlere.
305. En çok özeni ve parayı ise yatırırdı öğrenmeye.
306. Ne bir kelime fazla, ne bir kelime az konuşurdu.
307. Söylediği herşey usturuplu ve saygılı
308. Kısa, keyifli ve muhtevası zengin.
309. Dediği herşey ahlaka uygun.
310. Seve seve öğrenir, öğretirdi herşeyi.
311. Bir de DAVA VEKİLİ vardı basiretli, bilgili.
312. St. Paul Kathedrali’nin girişinde bulunurdu daha ziyade,
313. En mükemmel avukatların toplaştığı yerde.
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314. Discreet he was, and of greet reverence—
315. He semed swich, his wordes weren so wise.
316. Justice he was ful often in assise,
317. By patente, and by pleyn commissioun.
318. For his science and for his heigh renoun,
319. Of fees and robes hadde he many oon.
320. So greet a purchasour was nowher noon:
321. Al was fee symple to hym in effect;
322. His purchasyng myghte nat been infect.
323. Nowher so bisy a man as he ther nas,
324. And yet he semed bisier than he was.
325. In termes hadde he caas and doomes alle
326. That from the tyme of kyng William were falle.
327. Ther-to he koude endite and make a thyng,
328. Ther koude no wight pynche at his writyng;
329. And every statut koude he pleyn by rote.
330. He rood but hoomly in a medlee cote,
331. Girt with a ceint of silk, with barres smale;
332. Of his array telle I no lenger tale.
333. A Frankeleyn was in his compaignye.
334. Whit was his berd as is the dayesye;
335. Of his complexioun he was sangwyn.
336. Wel loved he by the morwe a sop in wyn;
337. To lyven in delit was evere his wone,
338. For he was Epicurus owene sone,
339. That heeld opinioun that pleyn delit
340. Was verraily felicitee parfit.
341. An housholdere, and that a greet, was he;
342. Seint Julian he was in his contree.
343. His breed, his ale, was alweys after oon;
344. A bettre envyned man was nowher noon.
345. Withoute bake mete was nevere his hous,
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314. Aklıbaşında ve çok saygın biriydi kendisi
315. Ya da böyle görünürdü, zira bilgeceydi sözleri.
316. Çoğu kez yüce divanın, mahkemenin hakimiydi,
317. Sarayın atayıp da tam yetkiyle donattığı.
318. Bilgisi ve hiç kusursuz şöhretiyle
319. Haraca keserdi herkesi.
320. Yoktu ki onun kadar büyük arazi sahibi.
321. Gerçekten herşeyin sınırsız sahibiydi o.
322. Onun satın aldığı hükümsüz kılınan yoktu ki hiç birşeyi.
323. Hiçbir yerde yoktu ondan meşgulü.
324. Üstelik gösterirdi kendini olduğundan da meşgul.
325. Her yılki yargıyı, suç ve davayı bilmekle kalmaz
326. Ta uzanırdı Kral William’dan kalma davalara dek.
327. Üstelik bilirdi her türlü hukuki evrağı düzüp çizmeyi.
328. Öyle ki oynatamazdı yerinden bir virgül dahi olsa.
329. Her yasayı bilirdi ezbere.
330. Üstünde regarenk kabanı sürerdi atını aheste.
331. İnce çizgili ipek kemeriyle.
332. Yetmez miydi bu kadar söz etmek kıyafetinden?
333. Bir de ZAT-I MUHTEREM vardı beraberinde.
334. Bembeyaz sakallı papatya gibi.
335. Huyuna gelince daha doğuştan kanlı canlı.
336. Çok severdi sabahları şaraba banmayı ekmekleri.
337. Adeti yaşamak keyif içinde.
338. Zira has oğludur sanırsın Zevk Tanrısı Epikür’ün.
339. Saf zevki sefadan yana olanların
340. Gerçek mutluluk olduğu düşüncesinde.
341. Evinin reisi, üstelik bu konuda muhteşem.
342. Memleketin konukseverlik timsali, Aziz Julian’ı adeta.
343. Ekmeği, birası hep aynıdır lezzeti.
344. Yoktur ondan iyisi stok eden şarabı.
345. Eksik olmaz evinden İngiliz tartı,
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346. Of fissh and flessh, and that so plentevous,
347. It snewed in his hous of mete and drynke,
348. Of alle deyntees that men koude thynke,
349. After the sondry sesons of the yeer;
350. So chaunged he his mete and his soper.
351. Ful many a fat partrich hadde he in muwe,
352. And many a breem and many a luce in stuwe.
353. Wo was his cook but if his sauce were
354. Poynaunt and sharp, and redy al his geere.
355. His table dormant in his halle alway
356. Stood redy covered al the longe day.
357. At sessiouns ther was he lord and sire;
358. Ful ofte tyme he was knyght of the shire.
359. An anlaas, and a gipser al of silk,
360. Heeng at his girdel, whit as morne milk.
361. A shirreve hadde he been, and a countour;
362. Was nowher such a worthy vavasour.
363. An Haberdasshere, and a Carpenter,
364. A Webbe, a Dyere, and a Tapycer,—
365. And they were clothed alle in o lyveree
366. Of a solémpne and a greet fraternitee.
367. Ful fressh and newe hir geere apiked was;
368. Hir knyves were chaped noght with bras,
369. But al with silver; wroght ful clene and weel
370. Hire girdles and hir pouches everydeel.
371. Wel semed ech of hem a fair burgeys
372. To sitten in a yeldehalle, on a deys.
373. Éverich, for the wisdom that he kan,
374. Was shaply for to been an alderman;
375. For catel hadde they ynogh and rente,
376. And eek hir wyves wolde it wel assente,
377. And elles certeyn were they to blame.
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346. Bol bol balıklısı, etlisi ve daha ne çeşitlisi.
347. Yiyecek içecek dolar taşardı evi
348. Akla hayale gelecek lezzetli olan herşeyle.
349. Yılın değişen mevsimleriyle uyumlu olarak,
350. Ona göre değişirdi öğle akşam yemeği.
351. Kümesinde vardı bir sürü yapayağlı kekliği,
352. Havuzunda ise sürüsüyle mercan turna balığı.
353. Üzüntülüydü aşçısı hele ki yapmasın sosu
354. Keskin baharatlı ve yanında olmasın hazır takım taklavatı.
355. Salonunda yemek sofrası her daim,
356. Örtülmüş dururdu hazır.
357. Birçok mahkemeye etmişti başkanlık Lord ya da Sör olarak.
358. Meclisin de birçok kez azası olmuştu kendisi.
359. Bir hançer, ipekten bir kese
360. Sabah sağılmış süt kadar ak, asılıydı kuşağında.
361. Sarayın hem vergi tahsildarı, hem de deneticisiydi o.
362. Hiçbir yerde eşi yok, arazi sahibinin böyle değerlisi.
363. Bir ŞAPKACI, bir MARANGOZ,
364. Bir DOKUMACI , bir BOYACI, bir KİLİMCİ
365. Hepsinde vardı bir örnek önlük.
366. Bölgenin ciddi önde gelen loncasından belli ki.
367. Aletleri tertemiz yepyeniydi hepsinin.
368. Bıçakları pirinçle kaplı değildi hiçbirinin.
369. İnce iyi işlenmiş has gümüştendi hepsi,
370. Kemerleri keselerine varıncaya dek.
371. Belli ki herbiri sağlam birer vatandaş.
372. Hepsi mecliste kürsüye çıkacak gibi.
373. Onların herbiri bilgelikten pay alan,
374. Layıktı meclis azası olmaya her zaman.
375. Vardı hepsinin mal mülk ve de geliri.
376. Üstelik de rıza gösterirdi eşleri.
377. Zaten aksi olsa ayıplanırdı hepsi.
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378. It is ful fair to been y-cleped Madame,
379. And goon to vigilies al bifore,
380. And have a mantel roialliche y-bore.
381. A Cook they hadde with hem for the nones,
382. To boille the chiknes with the marybones,
383. And poudre-marchant tart, and galyngale.
384. Wel koude he knowe a draughte of Londoun ale.
385. He koude rooste, and sethe, and broille, and frye,
386. Máken mortreux, and wel bake a pye.
387. But greet harm was it, as it thoughte me,
388. That on his shyne a mormal hadde he;
389. For blankmanger, that made he with the beste.
390. A Shipman was ther, wonynge fer by weste;
391. For aught I woot he was of Dertemouthe.
392. He rood upon a rouncy, as he kouthe,
393. In a gowne of faldyng to the knee.
394. A daggere hangynge on a laas hadde he
395. Aboute his nekke, under his arm adoun.
396. The hoote somer hadde maad his hewe al broun;
397. And certeinly he was a good felawe.
398. Ful many a draughte of wyn hadde he y-drawe
399. Fro Burdeux-ward, whil that the chapman sleep.
400. Of nyce conscience took he no keep.
401. If that he faught and hadde the hyer hond,
402. By water he sente hem hoom to every lond.
403. But of his craft to rekene wel his tydes,
404. His stremes, and his daungers hym bisides,
405. His herberwe and his moone, his lode-menage,
406. Ther nas noon swich from Hulle to Cartage.
407. Hardy he was and wys to undertake;
408. With many a tempest hadde his berd been shake.
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378. Üstelik de “Hanımefendi” denmek hoş birşeydi doğrusu,
379. Kilise ziyafetlerinde Alayın önünde gitmek,
380. Üstelik de pelerinin taşınırken prensler gibi.
381. Bu vesileyle bir aşçı vardı yanlarında
382. Kaynatsın tavukları kemikli ilikleriyle,
383. Üstüne de tadı keskin baharatlı bir tart yapsın diye.
384. Londra birasını ayırdetmesini bildiği yetmiyormuş gibi
385. Bilirdi fırınlamasını, kaynatmasını, ızgara ve kızartmasını,
386. Yahni yapıp turtayı fırına vermesini.
387. Ama ne yazık, bana kalırsa
388. Keşke bacağında olmasa o derin yara.
389. Tavuk göğsüne gelince, en lezizini yapardı.
390. Bir de DENİZCİ vardı ta Batı’dan,
391. Bildiğim kadarıyla Darthmouth’dan gelen.
392. Binerdi yük beygirine kendi bildiği gibi,
393. Üstelik dizlerine uzanan yün cüppesine sarılmış.
394. Asılmış kordana bir hançer
395. Geçirilmiş boynundan, kolunun altına.
396. Yaz sıcağı kavurmuş tenini,
397. Ama belli ki cana yakın bir arkadaştı kendisi.
398. Çekmişti şarabı bir güzel,
399. Tüccar uykuya dalıp Bordo’dan gelirken.
400. Hani bilmezdi ki hiç neymiş vicdan azabı.
401. Hele bir dövüşsün, galip gelsin
402. Atardı onları boylatırdı denizin dibini.
403. Ama iyi bilirdi gelgitleri,
404. Akıntıları, eli kulağındaki tehlikeleri,
405. Limanları, Ayın mevkilerini, dümenini.
406. Hull’dan Kartaca’ya yoktu ki başka eşi.
407. Aldı mı bir işi üstüne cesur, basiretliydi.
408. Çok fırtına atlatmış, titremişti sakalı.
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409. He knew alle the havenes, as they were,
410. From Gootlond to the Cape of Fynystere,
411. And every cryke in Britaigne and in Spayne.
412. His barge y-cleped was the Maudelayne.
413. With us ther was a Doctour of Phisik;
414. In all this world ne was ther noon hym lik,
415. To speke of phisik and of surgerye;
416. For he was grounded in astronomye.
417. He kepte his pacient a ful greet deel
418. In houres, by his magyk natureel.
419. Wel koude he fortunen the ascendent
420. Of his ymáges for his pacient.
421. He knew the cause of everich maladye,
422. Were it of hoot, or cold, or moyste, or drye,
423. And where they engendred and of what humour.
424. He was a verray, parfit praktisour;
425. The cause y-knowe, and of his harm the roote,
426. Anon he yaf the sike man his boote.
427. Ful redy hadde he his apothecaries
428. To sende him drogges and his letuaries;
429. For ech of hem made oother for to wynne,
430. Hir frendshipe nas nat newe to bigynne.
431. Wel knew he the olde Esculapius,
432. And De{“y}scorides, and eek Rufus,
433. Old Ypocras, Haly, and Galyen,
434. Serapion, Razis, and Avycen,
435. Averrois, Damascien, and Constantyn,
436. Bernard, and Gatesden, and Gilbertyn.
437. Of his diete mesurable was he,
438. For it was of no superfluitee,
439. But of greet norissyng and digestíble.
440. His studie was but litel on the Bible.
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409. Bütün limanları bilir, nedir ne değildir
410. Gotland’den Finistre burnuna dek,
411. Bilirdi her körfezi Britanya, İspanya’dakini.
412. Takasına gelince adı Magdelana’ydı.
413. Bizimle birlikte vardı bir HEKİM.
414. Yoktu onun eşi benzeri bütün dünyada,
415. Ne tıp ne de cerrahi konusunda.
416. Zira temeli astronomiydi onun.
417. Bu yüzden defalarca izlerdi hastalarını,
418. Ayarlardı saatleri doğanın sihirli gücüne göre.
419. Zira hesabını bilirdi yıldızların mevkiinin,
420. Bunun hastasına ne zaman iyi geleceğini.
421. Her hastalığın bilirdi nedenini.
422. Sıcak, soğuk, rutubet yoksa kuraklıktan mı?
423. Hangi elementten, hangi mizaçtansa artık.
424. Gerçekten mükemmel bir hekimdi o,
425. Hele ki bir bildi mi şer’in kökünü,
426. Hemen derman olurdu derdine hastanın.
427. Elinin altında eczacıları,
428. Gönderirlerdi hemen ilaç, şurupları.
429. Zira her birinin diğerine vardı çıkarı,
430. Dostlukları öyle değildi yeni.
431. İyi bilirdi eskilerden Asklepios’u,
432. Dioskorides ve de Rufus’u,
433. Eskilerden Hipokrat, Hally ve Galen’i,
434. Serapion, Razi ve Ibn-i Sina’yı,
435. Ibn Rüsd, Yuhannâ ed-dımaşkı ve Konstantin’i,
436. Bernard,Gaddesden ve Gilbertus’u.
437. Yemeği yerdi ölçülü,
438. Kaçmadan aşırıya.
439. Ama yedikleri çok besleyici, kolaydı hazmı.
440. İncil’le yoktu pek işi.
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441. In sangwyn and in pers he clad was al,
442. Lyned with taffata and with sendal.
443. And yet he was but esy of dispence;
444. He kepte that he wan in pestilence.
445. For gold in phisik is a cordial;
446. Therfore he lovede gold in special.
447. A Good Wif was ther of biside Bathe,
448. But she was som-del deef, and that was scathe.
449. Of clooth-makyng she hadde swich an haunt
450. She passed hem of Ypres and of Gaunt.
451. In al the parisshe wif ne was ther noon
452. That to the offrynge bifore hire sholde goon;
453. And if ther dide, certeyn so wrooth was she
454. That she was out of alle charitee.
455. Hir coverchiefs ful fyne weren of ground;
456. I dorste swere they weyeden ten pound
457. That on a Sonday weren upon hir heed.
458. Hir hosen weren of fyn scarlet reed,
459. Ful streite y-teyd, and shoes ful moyste and newe.
460. Boold was hir face, and fair, and reed of hewe.
461. She was a worthy womman al hir lyve;
462. Housbondes at chirche dore she hadde fyve,
463. Withouten oother compaignye in youthe;
464. But ther-of nedeth nat to speke as nowthe.
465. And thries hadde she been at Jérusalem;
466. She hadde passed many a straunge strem;
467. At Rome she hadde been, and at Boloigne,
468. In Galice at Seint Jame, and at Coloigne.
469. She koude muchel of wandrynge by the weye.
470. Gat-tothed was she, soothly for to seye.
471. Upon an amblere esily she sat,
472. Y-wympled wel, and on hir heed an hat
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441. Giyinmiş kan kırmızı, masmavi,
442. Tafta ve ipekle kaplı.
443. Ama ölçülüydü harcamada para,
444. Tutmuştu cebinde ne kazandıysa veba’dan.
445. Çünkü bilirdi ki tıpta altın düzeltirdi kalbi.
446. Altını özellikle sevmesi işte bu yüzdendi.
447. Bir de Bath eşrafından vardı iyi bir HATUN,
448. Ama ne yazık, sağırdı biraz.
449. Kumaş dokumada yoktu üstüne.
450. Ypres ve Ghent’tekileri geçmişti çoktan.
451. Bütün bölgede onun gibi kadın yoktu ki,
452. Ondan önde giden adak tutmaya.
453. Hele bir gitsin öyle kızardı ki
454. Çıkardı zıvanadan.
455. Başörtüleri öyle ince dokumadan,
456. Yemin ederim ki beş kilodan aşağı değildi,
457. Pazar ayininde başına taktığı.
458. Çorapları ipince kıpkırmızı,
459. Sımsıkı bağlı, ayakkabılara gelince yumuşacık, yepyeni.
460. Yüzü çarpıcı, teni açık, tonu al.
461. Saygıdeğer kadındı tüm hayatı boyuca.
462. Öyle ki beş kocayla kıyılmıştı nikahı Kilise’de,
463. Gençlikte fingirdedikleri dışında.
464. Neyse şimdi bunlardan söz etmenin alemi ne ?
465. Üstelik üç kez Kudüs’e hacca gitmişken.
466. Yabancı bir çok denizi aşıp da
467. Bulunmuştu Roma ve Boulogne’de,
468. Galiçya’da Saint James Kilisesi’nde ve Kolonya’da.
469. Yeri gelmişken söyleyim, bilirdi iyi gezmeyi.
470. Doğrusu epeyce aralıklıydı dişleri.
471. Kolayca oturmuş yavaş giden bir ata.
472. Takmış geniş bir atkı, başına da şapka.
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473. As brood as is a bokeler or a targe;
474. A foot-mantel aboute hir hipes large,
475. And on hire feet a paire of spores sharpe.
476. In felaweshipe wel koude she laughe and carpe;
477. Of remedies of love she knew per chauncé,
478. For she koude of that art the olde daunce.
479. A good man was ther of religioun,
480. And was a povre Person of a Toun;
481. But riche he was of hooly thoght and werk.
482. He was also a lerned man, a clerk,
483. That Cristes Gospel trewely wolde preche;
484. His parisshens devoutly wolde he teche.
485. Benygne he was, and wonder diligent,
486. And in adversitee ful pacient;
487. And swich he was y-preved ofte sithes.
488. Ful looth were hym to cursen for his tithes,
489. But rather wolde he yeven, out of doute,
490. Unto his povre parisshens aboute,
491. Of his offrýng and eek of his substaunce;
492. He koude in litel thyng have suffisaunce.
493. Wyd was his parisshe, and houses fer asonder,
494. But he ne lafte nat, for reyn ne thonder,
495. In siknesse nor in meschief to visíte
496. The ferreste in his parisshe, muche and lite,
497. Upon his feet, and in his hand a staf.
498. This noble ensample to his sheep he yaf,
499. That first he wroghte and afterward he taughte.
500. Out of the gospel he tho wordes caughte;
501. And this figure he added eek therto,
502. That if gold ruste, what shal iren doo?
503. For if a preest be foul, on whom we truste,
504. No wonder is a lewed man to ruste;
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473. Öyle geniş ki sanırsın siper ya da kalkan,
474. Eteküstü sarılı geniş kalçalarında.
475. Keskin mi keskin bir çift mahmuzu geçirmiş ayaklarına.
476. Ahpaplığa gelince bilirdi gülmeyi konuşmayı.
477. Sıra aşk dertlerine gelince bilirdi çare bulmayı.
478. Çünkü bu sanatın erbabıydı kendisi.
479. Bir de dini bütün iyi bir adam vardı,
480. Köyün fakir PAPAZI.
481. Dini bakımdan zengin, işinde mahir,
482. Aynı zamanda gün görmüş, okumuş biri.
483. İsa’nın öğretilerini doğrulukla vaaz edip de
484. Cemaatindekileri canla başla eğiten biri.
485. Merhametli, üstelik de son derece gayretli.
486. İhtilafa düştüğünde sabırlı,
487. Birçok kez kanıtladığı gibi.
488. Bağışta bulunmayanı aforoz etmede isteksiz,
489. Daha ziyade dağıtmayı yeğleyen kuşkusuz,
490. Cemaatinin fakirlerine...
491. Ayinde toplananlardan, biraz da kendi cebinden.
492. Kanaat etmeyi bilirdi az da olsa kendisinin olanla.
493. Bölgesi geniş, evler birbirinden ırak.
494. Ama ihmal etmezdi hiç, ister yağmur, ister olsun gök gürlemesi,
495. Ziyaretine giderdi fakir fukuranın ya da zahmette olanın,
496. Bölgesinin uç bucağına, aşağı ya da yukarı tabakadan olana.
497. Yüreyerek giderdi, elinde bir sopa.
498. Kendi sürüsüne olmak isterdi en asil örnek.
499. Önce gösterip sonra onlara öğretmek.
500. İncil’den öğrenmişti bütün bunları
501. Ve bu koyun sürüsü mecazına kendisi de eklemişti
502. Altın paslanırsa, demir ne yapmalı ki?
503. Zira güvendiğimiz papaz kötü çıkarsa eğer,
504. O zaman insanlar da kötüleşmez miydi hiç?
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505. And shame it is, if a prest take keep,
506. A shiten shepherde and a clene sheep.
507. Wel oghte a preest ensample for to yive
508. By his clennesse how that his sheep sholde lyve.
509. He sette nat his benefice to hyre
510. And leet his sheep encombred in the myre,
511. And ran to Londoun, unto Seinte Poules,
512. To seken hym a chaunterie for soules,
513. Or with a bretherhed to been withholde;
514. But dwelte at hoom and kepte wel his folde,
515. So that the wolf ne made it nat myscarie;
516. He was a shepherde, and noght a mercenarie.
517. And though he hooly were and vertuous,
518. He was to synful man nat despitous,
519. Ne of his speche daungerous ne digne,
520. But in his techyng díscreet and benygne.
521. To drawen folk to hevene by fairnesse,
522. By good ensample, this was his bisynesse.
523. But it were any persone obstinat,
524. What so he were, of heigh or lough estat,
525. Hym wolde he snybben sharply for the nonys.
526. A bettre preest I trowe that nowher noon ys.
527. He waited after no pompe and reverence,
528. Ne maked him a spiced conscience;
529. But Cristes loore and his apostles twelve
530. He taughte, but first he folwed it hymselve.
531. With hym ther was a Plowman, was his brother,
532. That hadde y-lad of dong ful many a fother;
533. A trewe swynkere and a good was he,
534. Lyvynge in pees and parfit charitee.
535. God loved he best, with al his hoole herte,
536. At alle tymes, thogh him gamed or smerte
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505. Yüz karası olurdu iş papaza gelince
506. Ciğeri beş para etmez bir çoban ve tertemiz bir koyun.
507. Papazın örnek olması gerek,
508. Saflığıyla sürüsünün nasıl yaşayacağına dair.
509. Kiralamazdı kilisenin arazisini kimseye,
510. Batmasın sürüsü batağa diye.
511. Ne de koşardı Londra’ya St. Paul Katedral’ine
512. Tutulsun Şapel papazı olarak para toplasın diye
513. Ya da bir loncaya papaz atansın diye.
514. Otururdu yerinde cemaati iyi kalsın
515. Kurt kurnazlık edip kapmasın onları diye.
516. Ne de olsa sahibi çobandı o, yoksa tutulmuş değil.
517. Gerçi mübarek ve faziletliydi ama
518. Asla hor görmezdi günahkarı da.
519. Tahakküm kurup ukalalık etmezdi vaazında da.
520. Öğretirdi kibarca ve şefkatlice,
521. Yeter ki cemaati iyilikle çeksin Cennet’e diye.
522. İyi örnek olmak onun işiydi zaten.
523. Kişi inatçı çıkarsa eğer,
524. Aşağı ya da yukarı her kim olursa olsun
525. Anında azarlardı hiç kaybetmeden vakit.
526. Bence onun hiçbir yerde yoktur eşi benzeri.
527. Ne merasim bekler ne de gösteriş,
528. Öyle kılı kırk yarmazdı sıra vicdana gelince.
529. Onun tek bildiği İsa ve Oniki havarinin söyledikleri.
530. Öğretirdi onları ama en başta kendi uygulardı.
531. Yanında vardı onun rençber bir kardeşi
532. Bir araba dolusu tezeği sırtlayan.
533. Dürüst ve iyi bir işçiydi o.
534. Kendiyle barışık üstelik pek hayırsever.
535. Her zaman en çok Tanrı’yı severdi canı yürekten.
536. İster sevindirsin ister yaksın canını.
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537. And thanne his neighebor right as hymselve.
538. He wolde thresshe, and therto dyke and delve,
539. For Cristes sake, for every povre wight,
540. Withouten hire, if it lay in his myght.
541. His tithes payede he ful faire and wel,
542. Bothe of his propre swynk and his catel.
543. In a tabard he rood upon a mere.
544. Ther was also a Reve and a Millere,
545. A Somnour and a Pardoner also,
546. A Maunciple, and myself,—ther were namo.
547. The Millere was a stout carl for the nones;
548. Ful byg he was of brawn and eek of bones.
549. That proved wel, for over-al, ther he cam,
550. At wrastlynge he wolde have alwey the ram.
551. He was short-sholdred, brood, a thikke knarre;
552. Ther nas no dore that he nolde heve of harre,
553. Or breke it at a rennyng with his heed.
554. His berd as any sowe or fox was reed,
555. And therto brood, as though it were a spade.
556. Upon the cop right of his nose he hade
557. A werte, and thereon stood a toft of herys,
558. Reed as the brustles of a sowes erys;
559. His nosethirles blake were and wyde.
560. A swerd and a bokeler bar he by his syde.
561. His mouth as greet was as a greet forneys;
562. He was a janglere and a goliardeys,
563. And that was moost of synne and harlotries.
564. Wel koude he stelen corn and tollen thries;
565. And yet he hadde a thombe of gold, pardee.
566. A whit cote and a blew hood wered he.
567. A baggepipe wel koude he blowe and sowne,
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537. Ardından komşusunu severdi tıpkı kendisini sevdiği gibi.
538. Harmana gider, üstelik açıp kazardı bir sürü hendek,
539. İsa’nın hatırına, fakir her kuluna.
540. Yevmiye almazdı, elinden gelse,
541. Öderdi öşrünü eksiksiz ve tam,
542. Hem emeğinin, hem de mülkünün.
543. Sürerdi kısrağını üzerinde önlüğü.
544. Bunun dışında bir Lord’un KAHYASI, bir DEĞİRMENCİ
545. Bir MUBAŞİR ve kilisenin AF SATICISI .
546. Bir de VEKİLHARCI ve tabii bir de Bendeniz daha başka kimse yoktu zaten.
547. İriyarı biriydi DEĞİRMENCİ’nin kendisi
548. Kasları kuvvetli, kemikleri de öyle.
549. Bu iyice kanıtlanmıştı, zira nereye varsa
550. Kalkardı güreşe, alırdı koçu ödül.
551. Dirençli, geniş omuzlu iriyarı biriydi o.
552. Hiçbir kapı yoktu ki çıkartmasın menteşesinden
553. Ya da üstüne çullanıp kafasıyla kırmasın.
554. Sakalı bir dişi domuz ya da tilki kadar kızıl,
555. Üstelik eni bir kürek kadar geniş.
556. Tam da burnunun ucunda vardı
557. Bir et beni, bir tutam kıl da toplanmış üzeri,
558. Domuzun kulaklarındaki kıl kadar kızıl.
559. Burnunun delikleri simsiyah ve geniş.
560. Kuşanmış bir kılıç yanına da kalkan,
561. Ağzı da fırın kadar geniş
562. Palavracının dalgacının biriydi o.
563. Bilmezdi hiçbir şey günahtan ya da fuhuştan başka.
564. Tek iyi bildiği tahıl çalarak üç kez tahsil etmekti bedeli.
565. Üstelik bir külçe de altını vardı elbet.
566. Beyaz bir kaban, mavi bir külah giyinip kuşanmış,
567. Bilirdi üfürüp çalmasını gaydayı iyi
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568. And therwithal he broghte us out of towne.
569. A gentil Maunciple was ther of a temple,
570. Of which achátours myghte take exemple
571. For to be wise in byynge of vitaille;
572. For, wheither that he payde or took by taille,
573. Algate he wayted so in his achaat
574. That he was ay biforn and in good staat.
575. Now is nat that of God a ful fair grace,
576. That swich a lewed mannes wit shal pace
577. The wisdom of an heep of lerned men?
578. Of maistres hadde he mo than thries ten,
579. That weren of lawe expert and curious,
580. Of whiche ther weren a duszeyne in that hous
581. Worthy to been stywardes of rente and lond
582. Of any lord that is in Engelond,
583. To maken hym lyve by his propre good,
584. In honour dettelees, but if he were wood,
585. Or lyve as scarsly as hym list desire;
586. And able for to helpen al a shire
587. In any caas that myghte falle or happe;
588. And yet this Manciple sette hir aller cappe
589. The Reve was a sclendre colerik man.
590. His berd was shave as ny as ever he kan;
591. His heer was by his erys round y-shorn;
592. His top was dokked lyk a preest biforn.
593. Ful longe were his legges and ful lene,
594. Y-lyk a staf, ther was no calf y-sene.
595. Wel koude he kepe a gerner and a bynne;
596. Ther was noon auditour koude on him wynne.
597. Wel wiste he, by the droghte and by the reyn,
598. The yeldynge of his seed and of his greyn.
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568. Ve işte böylece uğurladı kasabadan bizi.
569. Hukukçular Ceemiyeti’nin çok kibar bir VEKİLHARCI vardı.
570. Erzak satın alacaklara örnek teşkil edebilecek.
571. Nasıl uyanık olunur alıp satmada,
572. Nakit mi yoksa veresiye mi alınır?
573. Alışverişlerinde öyle kollardı ki her fırsatı,
574. Hep önde ve hali vakti yerinde olacak şekilde.
575. Bu sahiden Tanrı’nın lütfu değil mi ?
576. Böylesine cahil bir adamın aklı varsın geçsin
577. Bir sürü okumuş adamın aklını?
578. Öyle ki işinin ehli on adamı üç misliden fazla katlardı,
579. Hukukta ehil ve yasalar konusunda becerikli olsalar da.
580. Üstelik düzinelerce vardı onlardan.
581. Hani alım satım da vekili olmaya layık.
582. Yoktu ki bir Lord İngiltere’de,
583. Onu kendi servetiyle ayakta tutacak
584. Onurlu ve harçsız borçsuz yaşatacak kadar (tabii kendi aptallık etmezse)
585. Ya da istediği kadar ekonomik yaşatıp
586. Bütün eyalete yardım edecek,
587. Herhangi bir acil durumda.
588. Ama bu VEKİLHARCI var ya çıkarırdı hepsini cebinden doğrusu.
589. Bir de Lord’un KAHYASI vardı asabi mi asabi.
590. Sakalı köküne kadar kazınmış.
591. Saçları kırpılmış nerdeyse kulak hizasına,
592. Başının ön taraftan üst kısmı kesilmiş kıpkasacık adeta papaz gibi.
593. Bacaklarına gelince upuzun ipince,
594. Sanırsın çırpı, baldırı da sanki hiç yok gibi.
595. Ama çok iyi bilirdi hem ambarı hem kileri nasıl muhafaza edeceğini.
596. Hiçbir denetçi yoktu ki onun açığını bulup da kendi cebine indirsin.
597. Çok iyi bilirdi kuraklığı ve seli,
598. Tohumundan ya da tahılından ne kadar mahsül alacağını.
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599. His lordes sheep, his neet, his dayerye,
600. His swyn, his hors, his stoor, and his pultrye,
601. Was hoolly in this reves governyng;
602. And by his covenant yaf the rekenyng
603. Syn that his lord was twenty yeer of age;
604. There koude no man brynge hym in arrerage.
605. There nas baillif, ne hierde, nor oother hyne,
606. That he ne knew his sleighte and his covyne;
607. They were adrad of hym as of the deeth.
608. His wonyng was ful fair upon an heeth;
609. With grene trees shadwed was his place.
610. He koude bettre than his lord purchace;
611. Ful riche he was a-stored pryvely.
612. His lord wel koude he plesen subtilly,
613. To yeve and lene hym of his owene good,
614. And have a thank, and yet a cote and hood.
615. In youthe he hadde lerned a good myster;
616. He was a wel good wrighte, a carpenter.
617. This Reve sat upon a ful good stot,
618. That was al pomely grey, and highte Scot.
619. A long surcote of pers upon he hade,
620. And by his syde he baar a rusty blade.
621. Of Northfolk was this Reve of which I telle,
622. Biside a toun men clepen Baldeswelle.
623. Tukked he was as is a frere, aboute.
624. And evere he rood the hyndreste of oure route.
625. A Somonour was ther with us in that place,
626. That hadde a fyr-reed cherubynnes face,
627. For sawcefleem he was, with eyen narwe.
628. As hoot he was and lecherous as a sparwe,
629. With scaled browes blake and piled berd,—
630. Of his visage children were aferd.
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599. Lord’unun koyunlarının, sığırlarının, mandıralık davarının,
600. Domuzlarının, atlarının, bütün besi ve kümes hayvanlarının
601. İdaresi emanet edilmişt işte bu yetkiliye.
602. Verirdi Lord’a hesap anlaşma gereği,
603. Lord yirmi yaşına bastığından beri.
604. Hiçbir kul yoktur ki bulsun bir açık.
605. Hiçbir çiftlik kahyası, davar çobanı ya da hizmetkar yoktur ki
606. Bilmesin hilesini ya da ihanetini.
607. Korkarlardı ondan vebadan korkar gibi.
608. Meskeni güzelce fundalıkta kurulu
609. Yemyeşil ağaçlarla gölgeli.
610. Gerçi Lord’undan çok daha iyi bilirdi satın almayı.
611. Gizlice çok servet sahibi olmuştu bu şekilde kendisi.
612. İyi bilirdi Lord’u kurnazca memnun etmeyi,
613. Lord’un kendi eşyalarını ona verirdi ödünç,
614. Karşılığında alırdı teşekkürü, yanında bir palto ve külah da hediyesi.
615. Gençliğinde öğrenmişti çok iyi bir zanaatı.
616. Çok iyi bir zanaatkar ver marangozdu kendisi.
617. Çok iyi bir atın kurulmuş üzerine,
618. Baştan aşağı alaca gri, adı da Scot üstelik.
619. Upuzun bir paltosu vardı üzerinde, masmavi.
620. Yan tarafında da paslı bir kılıç.
621. Anlattığım bu KAHYA Northfolk’tan,
622. Bawdesvelle denilen bir yere yakı.,
623. Sıvıştırırdı paltosunu kemerinin altına, sanki gezgin bir papaz gibi.
624. Ama kalırdı hep cemaatin sonuna.
625. Bir de MÜBAŞİR vardı bu yerde.
626. Ateş kırmızı, keruv suratlı,
627. Yüzü sivilceli, rengi bozulmuş, üstelik gözkapakları da şişkin,
628. Ateşli ve bir serçe kadar zampara.
629. Siyah kabuk bağlamış kaşları ve seyrelmiş sakalıyla
630. Korkardı çocuklar yüzüne baksın.
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631. Ther nas quyk-silver, lytarge, ne brymstoon,
632. Boras, ceruce, ne oille of tartre noon,
633. Ne oynement that wolde clense and byte,
634. That hym myghte helpen of his whelkes white,
635. Nor of the knobbes sittynge on his chekes.
636. Wel loved he garleek, oynons, and eek lekes,
637. And for to drynken strong wyn, reed as blood.
638. Thanne wolde he speke, and crie as he were wood.
639. And whan that he wel dronken hadde the wyn,
640. Than wolde he speke no word but Latyn.
641. A fewe termes hadde he, two or thre,
642. That he had lerned out of som decree,—
643. No wonder is, he herde it al the day;
644. And eek ye knowen wel how that a jay
645. Kan clepen “Watte” as wel as kan the pope.
646. But whoso koude in oother thyng hym grope,
647. Thanne hadde he spent al his philosophie;
648. Ay “Questio quid juris” wolde he crie.
649. He was a gentil harlot and a kynde;
650. A bettre felawe sholde men noght fynde.
651. He wolde suffre for a quart of wyn
652. A good felawe to have his concubyn
653. A twelf month, and excuse hym atte fulle;
654. And prively a fynch eek koude he pulle.
655. And if he foond owher a good felawe,
656. He wolde techen him to have noon awe,
657. In swich caas, of the erchedekenes curs,
658. But if a mannes soule were in his purs;
659. For in his purs he sholde y-punysshed be:
660. “Purs is the erchedekenes helle,” seyde he.
661. But wel I woot he lyed right in dede.
662. Of cursyng oghte ech gilty man him drede,
663. For curs wol slee, right as assoillyng savith;
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631. Yoktu ki ne cıva, ne kurşun monoksit, ne kükürt
632. Ne Boraks, ne üstübeç, ne tartar yağı,
633. Ne de bir merhem var ki temizlesin ya da yaksın,
634. Beyaz püstüllerinden kurtarsın onu,
635. Yanaklarında toplanmış sivilce topaklarından da tabii.
636. Severdi soğan, sarımsak, pırasayı,
637. İçmeyi al gibi kırmızı keskin şarabı.
638. İşte o zaman deliler gibi bağırır çağırırdı etrafa.
639. Üstelik çok içtiğinde de
640. Latince’den başka tek kelime konuşmazdı kendisi.
641. Birkaç hukuk terimi, iki ya da üç tane
642. O da kilise hukukuna ilişkin birkaç öğrendiği hükümden.
643. Bunda hayrete düşecek bir şey yok, bütün gün duyardı zaten,
644. Nasıl ki insan gibi konuşabilen alakarga bilirdi çok iyi
645. Watte demeyi, tıpkı Papa’nın diyebildiği gibi.
646. Ama kim ki onu yoklayacak olsa başka konularda
647. Anlardı ki tükenmişti bütün bildikleri.
648. Hep seslice derdi ki “Questio quid juris”,“Bütün mesele hangi yasaya uygun”.
649. İnce bir adamdı, kibardı doğrusu.
650. Aransa da bulunmazdı ondan iyisi.
651. Bir şişe şaraba verirdi izin,
652. Adamın tekine metresi için
653. Üstelik seneliğine, bir de tamamıyla bağışlardı onu hiç yetmezmiş gibi.
654. Bilirdi gizlice iyi dolap çevirmeyi.
655. Hele saf bir delikanlı bulsun
656. Öğretirdi ona hiç korkmamayı
657. Başdiyakoz’un lanetinden (aforoz gibi) bile.
658. Zira insanoğlunun ruhu kesesindedir.
659. Ceza alırsa da kesesi alır.
660. “Kese Başdiyakoz’un cehennemidir” derdi.
661. Ama biliyorum müdanasız yalan söylerdi.
662. Suçlu her kimse korkmalı aforozdan.
663. Zira nasıl bağışlamak ruhu kurtarırsa, aforoz da katleder onu.
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664. And also war him of a Significavit.
665. In daunger hadde he at his owene gise
666. The yonge girles of the diocise,
667. And knew hir conseil, and was al hir reed.
668. A gerland hadde he set upon his heed,
669. As greet as it were for an ale-stake;
670. A bokeleer hadde he maad him of a cake.
671. With hym ther rood a gentil Pardoner
672. Of Rouncivale, his freend and his compeer,
673. That streight was comen fro the court of Rome.
674. Ful loude he soong, “Com hider, love, to me!”
675. This Somonour bar to hym a stif burdoun;
676. Was nevere trompe of half so greet a soun.
677. This Pardoner hadde heer as yelow as wex,
678. But smothe it heeng as dooth a strike of flex;
679. By ounces henge his lokkes that he hadde,
680. And therwith he his shuldres overspradde.
681. But thynne it lay, by colpons, oon and oon;
682. But hood, for jolitee, wered he noon,
683. For it was trussed up in his walét.
684. Hym thoughte he rood al of the newe jet;
685. Dischevelee, save his cappe, he rood al bare.
686. Swiche glarynge eyen hadde he as an hare.
687. A vernycle hadde he sowed upon his cappe.
688. His walet lay biforn hym in his lappe,
689. Bret-ful of pardoun, comen from Rome al hoot.
690. A voys he hadde as smal as hath a goot.
691. No berd hadde he, ne nevere sholde have,
692. As smothe it was as it were late y-shave;
693. I trowe he were a geldyng or a mare.
694. But of his craft, fro Berwyk into Ware,
695. Ne was ther swich another pardoner;
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664. Ayrıca bildirilmeli ölüm ilamı Significavit’ten de sakınsın diye.
665. Dizginleri onun elindedir
666. Mahallenin bütün gençelerinin.
667. Onların bütün sırlarını bildiği yetmezmiş gibi bir de akıl hocasıydı hepsinin.
668. Oturtmuş başına bir çelenk,
669. Öyle büyük ki Taverna’nın levhası sanki
670. Bir de yapmış kendine kalkan gibi koca bir çörek.
671. Yanında at süren ise kibar bir AF SATICI
672. Rouncivale’den gelme, hem can dostu hem iş arkadaşı.
673. Roma’daki mahkemeden çıkıp gelmişler dosdoğru.
674. Sesli sedalı söylüyordu “ Hele gel yanıbaşıma, aşkım!” diye.
675. Mübaşir de eşlik ediyordu ona kalın sesiyle.
676. Hiçbir borazan yoktu ki onun yarısı kadar olsun.
677. Bal mumu gibi sapsarıydı Af Satıcı’nın saçları,
678. Bir çile keten gibi sarkmış dümdüz aşağı,
679. İpince tutamlar halinde lüleli gibi.
680. Atmış onları da omuzlarının üstüne,
681. Ama tutamlar öyle ince ki adeta tek tek sayılacak gibi.
682. Giymemiş başına külahını yeter ki çeksin dikkati diye.
683. İşte bu yüzden koymuş heybesine pılıpırtı herşeyi.
684. Sanki atını son moda sürüyormuş hissiyle
685. Bir takke hariç dağılmış saçlarıaçık başıyla,
686. Tazı gibi gibi pasparlak gözleriyle.
687. İşlemiş kepine İsa’nın resmini Azize Veronika’nın mendilinden,
688. Oturtmuş önüne bir de heybesini,
689. İçi Roma’dan taptaze gelmiş aflarla dolu.
690. Sesi keçi gibi ipince.
691. Yoktur sakalı, gerçi hiçbir zaman olmamıştır ya.
692. Yüzü sinekkaydı sanırsın yeni olmuş traş.
693. Kesin ya hadım olmuş ya da eşcinsel kendisi.
694. Ama iş zanaatine gelince, Berwick’ten Ware’e
695. Ondan iyi af satan yoktur doğrusu.
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696. For in his male he hadde a pilwe-beer,
697. Which that, he seyde, was Oure Lady veyl;
698. He seyde he hadde a gobet of the seyl
699. That Seinte Peter hadde, whan that he wente
700. Upon the see, til Jesu Crist hym hente.
701. He hadde a croys of latoun, ful of stones,
702. And in a glas he hadde pigges bones.
703. But with thise relikes, whan that he fond
704. A povre person dwellynge upon lond,
705. Upon a day he gat hym moore moneye
706. Than that the person gat in monthes tweye;
707. And thus with feyned flaterye and japes
708. He made the person and the peple his apes.
709. But trewely to tellen atte laste,
710. He was in chirche a noble ecclesiaste;
711. Wel koude he rede a lessoun or a storie,
712. But alderbest he song an offertorie;
713. For wel he wiste, whan that song was songe,
714. He moste preche, and wel affile his tonge
715. To wynne silver, as he ful wel koude;
716. Therefore he song the murierly and loude.
717. Now have I toold you shortly, in a clause,
718. Thestaat, tharray, the nombre, and eek the cause
719. Why that assembled was this compaignye
720. In Southwerk, at this gentil hostelrye
721. That highte the Tabard, faste by the Belle.
722. But now is tyme to yow for to telle
723. How that we baren us that ilke nyght,
724. Whan we were in that hostelrie alyght;
725. And after wol I telle of our viage
726. And al the remenaunt of oure pilgrimage.
727. But first, I pray yow, of youre curteisye,
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696. Zira torbasında bir yastık kılıfı vardı
697. Hazreti Meryem’in başına örttüğü dediği.
698. Bir de derdi ki yelken parçası vardı
699. Aziz Peter’in yelkeninden kalma, açıldığında
700. Denize ta ki onu İsa yanına alana dek.
701. Elinde bir haç pirinçimsi üstü taşlarla kaplı,
702. Bir de cam bir kase içinde domuz kemikleri.
703. Ama ne var ki elinde bu kutsal emanetlerle, buldu mu
704. Köyde yaşayan fakir bir papazı
705. Bir günde öyle çok kazandı ki
706. Köy papazının iki ayda kazandığından fazlasını.
707. İşte böyle yalandan iltifat ve hilelerle
708. Kandırıp çevirdi mi maymuna papazı ve insanları.
709. Ama doğrusunu istersen
710. Kilisenin asil rahiplerindendi o.
711. İster dini olsun, isterse öykü, bilirdi hepsini iyi okumasını
712. Ama en iyi, bağış toplandığında bilirdi ilahi okumayı.
713. Çünkü çok iyi bilirdi ki bu ilahi söylendiğinde
714. İyi vaaz verip düzgün konuşmalı
715. Gümüş sikke kazanmak için, gerçi bunu bilirdi kendisi.
716. İşte bu yüzden şen şakrak avazı çıktığı kadar söylerdi ilahiyi.
717. Anlatmış oldum şimdi size samimice ve kısaca
718. Bu insanların rütbelerini,sayılarını, sebeplerini
719. Niçin biraraya geldiklerini
720. Bu Soutwark’daki kaliteli handa
721. Bell’in yanıbaşındaki Tabard’da.
722. Şimdi sıra geldi size anlatmaya
723. Nasıl geçirdik bu geceyi
724. Hana ulaştığımız anda.
725. Sonra da yolculuğumuzun nasıl geçtiğini anlatacağım,
726. Hactan geriye kalanlar da dahil.
727. Ama önce affınıza sığınırım
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728. That ye narette it nat my vileynye,
729. Thogh that I pleynly speke in this mateere,
730. To telle yow hir wordes and hir cheere,
731. Ne thogh I speke hir wordes proprely.
732. For this ye knowen al-so wel as I,
733. Whoso shal telle a tale after a man,
734. He moot reherce, as ny as evere he kan,
735. Everich a word, if it be in his charge,
736. Al speke he never so rudeliche and large;
737. Or ellis he moot telle his tale untrewe,
738. Or feyne thyng, or fynde wordes newe.
739. He may nat spare, althogh he were his brother;
740. He moot as wel seye o word as another.
741. Crist spak hymself ful brode in hooly writ,
742. And wel ye woot no vileynye is it.
743. Eek Plato seith, whoso kan hym rede,
744. “The wordes moote be cosyn to the dede.”
745. Also I prey yow to foryeve it me,
746. Al have I nat set folk in hir degree
747. Heere in this tale, as that they sholde stonde;
748. My wit is short, ye may wel understonde.
749. Greet chiere made oure Hoost us everichon,
750. And to the soper sette he us anon,
751. And served us with vitaille at the beste:
752. Strong was the wyn and wel to drynke us leste.
753. A semely man Oure Hooste was with-alle
754. For to been a marchal in an halle.
755. A large man he was with eyen stepe,
756. A fairer burgeys was ther noon in Chepe;
757. Boold of his speche, and wys, and well y-taught,

Geoffrey CHAUCER

728. Yeter ki kabalığıma vermeyin diye,
729. Gerçi bu konuda samimiyetle söyledim
730. Anlatayım onların söz ve davranışlarını diye,
731. Gerçi tam tamına söyledim de sayılmaz.
732. Ama benim kadar siz de iyi bilirsiniz ya
733. Bir kimse bir öyküyü birinin ardından anlatacak olursa
734. Mümkün olduğu kadar yakın anlatmalı
735. Her sözcüğü aklında kaldığı kadar,
736. Gerçi çok kaba ve serbest konuşuyor olabilir.
737. Ama aksi takdirde öyküyü doğru anlatmamış olur
738. Ya da uydurup, yerine yeni sözcükler koymuş olur.
739. Çekinmemeli doğruyu söylemekten, kardeşi dahi olsa,
740. İyisi mi söylemeli tek tek her sözünü.
741. İsa’nın kendisi de Kitab-ı Mukaddes’te söylememiş miydi çok açıkça herşeyi?
742. Ama bu hiç de kabalıktan değildi.
743. Plato’yu okuyanlar da çok iyi bilir ki,
744. Söz tutmalı mümkün olduğu kadar eylemi.
745. Yine de bağışlayın beni
746. Şayet yerine doğru oturtamadıysam
747. Bu öyküde olmaları gereken yeri.
748. Benim aklım kısa ama bilirim yine de siz anlarsınız beni.
749. Hancı tek tek gösterdi konukseverliğini,
750. Koydu akşam yemeğini önümüze hiç esirgemeden.
751. Yemeklerin en iyisini etti ikram.
752. Şarap sertti, bir hayli memnun etti bizi doğrusu.
753. Hancımız etkileyici bir adamdı doğrusu.
754. Öyle ki bir bir meydanda merasimleri yönetecek kadar erbabı işin.
755. Gözleri dışa fırlamış iriyarı bir adamdı kendisi.
756. Cheapside’da başka bir işadamı yoktu üstüne.
757. Sözünü esirgemez, akıllı, terbiyeli
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758. And of manhod hym lakkede right naught.
759. Eek thereto he was right a myrie man,
760. And after soper pleyen he bigan,
761. And spak of myrthe amonges othere thynges,
762. Whan that we hadde maad our rekenynges;
763. And seyde thus: “Now, lordynges, trewely,
764. Ye been to me right welcome, hertely;
765. For by my trouthe, if that I shal nat lye,
766. I saugh nat this yeer so myrie a compaignye
767. At ones in this herberwe as is now.
768. Fayn wolde I doon yow myrthe, wiste I how;
769. And of a myrthe I am right now bythoght,
770. To doon yow ese, and it shal coste noght.
771. “Ye goon to Canterbury—God yow speede,
772. The blisful martir quite yow youre meede!
773. And wel I woot, as ye goon by the weye,
774. Ye shapen yow to talen and to pleye;
775. For trewely confort ne myrthe is noon
776. To ride by the weye doumb as a stoon;
777. And therfore wol I maken yow disport,
778. As I seyde erst, and doon yow som confort.
779. And if you liketh alle, by oon assent,
780. For to stonden at my juggement,
781. And for to werken as I shal yow seye,
782. To-morwe, whan ye riden by the weye,
783. Now, by my fader soule, that is deed,
784. But ye be myrie, I wol yeve yow myn heed!
785. Hoold up youre hond, withouten moore speche.”
786. Oure conseil was nat longe for to seche;
787. Us thoughte it was noght worth to make it wys,
788. And graunted hym withouten moore avys,
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758. Hiç eksiksiz sapına kadar adamdı o.
759. Üstelik keyifli bir adamdı da kendisi.
760. Yemekten sonra başladı keyiflenmeye,
761. Bir sürü şey arasında neşeden de söz etmeye.
762. Paraları ödediğimizde ise
763. Şöyle dedi kendisi:” Şimdi Beyler gerçekten,
764. Hepinizin başımın üstünde yeri var.
765. Yalanı yok, doğrusunu söylemem gerekirse.
766. Bu sene hiç görmemiştim böyle şen bir cemaat,
767. Şimdi olduğu gibi aynı anda biraraya gelsin de kalsın bu handa.
768. Elimden geldiği kadar memnuniyetle mutlu edeceğim sizi.
769. Şimdi aklıma geldi bir eğlence,
770. Sizi memnun edecek üstelik de bedava.
771. Canterbury’ye gidiyorsunuz, Tanrı muvaffak etsin size.
772. İsa’ya şehit düşenler ödüllendirsin sizi!
773. Ama iyi biliyorum ki yola düşerken
774. Masal anlatmayı deneyin, eğlendirin kendinizi.
775. Doğrusu ne rahat ne de eğlenceli olur
776. At sırtında taşa dönmüş gibi sessizce gitmek.
777. Şimdi ben size bir oyun düzeceğim
778. Önceden de dediğim gibi, rahatlatacak sizi.
779. Tabii hepiniz olursa kani
780. Benim kanaatime tabii.
781. Yapın söyleyeceğim gibi,
782. Yarın yolda giderken hani.
783. Babamın ölüsüne yemin ederim ki şu an
784. Mutlu olmazsanız eğer ki hatrınıza keserim kafamı bilin!
785. Kaldırın ellerinizi daha fazla söze hacet kalmadan.
786. Kararımız konuyu daha deşmemekti.
787. Zira değmezdi konuyu daha fazla uzatmaya
788. Ve kabul ettik ricasını hiç tartışmadan.
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789. And bad him seye his verdit, as hym leste.
790. “Lordynges,” quod he, “now herkneth for the beste;
791. But taak it nought, I prey yow, in desdeyn;
792. This is the poynt, to speken short and pleyn,
793. That ech of yow, to shorte with oure weye
794. In this viage, shal telle tales tweye,
795. To Caunterbury-ward, I mene it so,
796. And homward he shal tellen othere two,
797. Of aventúres that whilom han bifalle.
798. And which of yow that bereth hym beste of alle,
799. That is to seyn, that telleth in this caas
800. Tales of best sentence and moost solaas,
801. Shal have a soper at oure aller cost,
802. Heere in this place, sittynge by this post,
803. Whan that we come agayn fro Caunterbury.
804. And, for to make yow the moore mury,
805. I wol myselven gladly with yow ryde,
806. Right at myn owene cost, and be youre gyde;
807. And whoso wole my juggement withseye
808. Shal paye al that we spenden by the weye.
809. And if ye vouche-sauf that it be so,
810. Tel me anon, withouten wordes mo,
811. And I wol erly shape me therfore.”
812. This thyng was graunted, and oure othes swore
813. With ful glad herte, and preyden hym also
814. That he wolde vouche-sauf for to do so,
815. And that he wolde been oure governour,
816. And of our tales juge and réportour,
817. And sette a soper at a certeyn pris;
818. And we wol reuled been at his devys
819. In heigh and lough; and thus, by oon assent,
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789. İstediği gibi versin kararını.
790. “Beyler” dedi, “şimdi kulak verin en iyi yapılacak olana.
791. Ama dilerim hor görmezsiniz.
792. Kısaca ve açıkça söyleyecek olursak
793. Bu şekilde yolu kısaltmış oluruz ancak herbiriniz
794. İki öykü anlatırsa bu yolculukta.
795. Demek İstediğim Canterbury yolunda.
796. Eve Dönerken de öteki ikisi,
797. Geçmişte olup bitmiş maceralarla ilgili.
798. Her kim anlatırsa en iyisini
799. Demek istediğim, bu duruma da
800. Ahlaka en uygun, en eğlenceli olanını
801. Hepimizin namına ona bir akşam yemeği ziyafeti verilecek.
802. Tam da bu yerde, oturarak kazığın dibinde,
803. Canterbury’den hepimiz dönünce.
804. Sizi daha da keyiflendirecek ise
805. Ben de katılacağım bu yolculuğa memnuniyetle.
806. Tamamıyla kendi namıma kılavuzunuz olaraktan.
807. Aranızda karşı çıkan varsa bu kararıma,
808. Yol boyunca ödeyecek bütün masrafımızı.
809. Kabul ederseniz eğer böyle olmasını
810. O zaman hemen söyleyin fazla lafa boğmadan
811. Ben de hazırlanmış olurum bu yolculuğa erkenden.
812. Buna herkes razı oldu, ettik yeminlerimizi
813. Bütün yüreğimizle, üstelik ona da ettik dualarımızı
814. Böyle yapmaya verdi karar diye.
815. Bize başkan olup
816. Öykülerimizi değerlendirip, tutatacaktı hesabını hepsinin.
817. Üstelik sabit bir fiyata yemekleri edecekti hazır.
818. O nasıl isterse öyle yönetilecektik hepimiz
819. Her bakımdam, dolayısıyla da oybirliğiyle
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820. We been acorded to his juggement.
821. And therupon the wyn was fet anon;
822. We dronken, and to reste wente echon,
823. Withouten any lenger taryynge.
824. Amorwe, whan that day gan for to sprynge,
825. Up roos oure Hoost and was oure aller cok,
826. And gadrede us togidre alle in a flok;
827. And forth we riden, a litel moore than paas,
828. Unto the wateryng of Seint Thomas;
829. And there oure Hoost bigan his hors areste,
830. And seyde, “Lordynges, herkneth, if yow leste:
831. Ye woot youre foreward and I it yow recorde.
832. If even-song and morwe-song accorde,
833. Lat se now who shal telle the firste tale.
834. As ever mote I drynke wyn or ale,
835. Whoso be rebel to my juggement
836. Shal paye for all that by the wey is spent.
837. Now draweth cut, er that we ferrer twynne;
838. He which that hath the shorteste shal bigynne.
839. Sire Knyght,” quod he, “my mayster and my lord
840. Now draweth cut, for that is myn accord.
841. Cometh neer,” quod he, “my lady Prioresse.
842. And ye, sire Clerk, lat be your shamefastnesse,
843. Ne studieth noght. Ley hond to, every man.”
844. Anon to drawen every wight bigan,
845. And, shortly for to tellen as it was,
846. Were it by áventúre, or sort, or cas,
847. The sothe is this, the cut fil to the Knyght,
848. Of which ful blithe and glad was every wyght;
849. And telle he moste his tale, as was resoun,
850. By foreward and by composicioun,
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820. Razı olduk onun bu kararına.
821. Bunun üzerine geldi hemen şarap
822. İçtik ve çekildik dinlenmeye
823. Hiç mi hiç oyalanmadan.
824. Gün doğarken ertesi sabah
825. Hancı uyandı kesildi hepimizin başına horoz.
826. Sürü halinde biraraya toplayıp bizi
827. Sürdük atlarımızı yürümekten azıcıcık daha fazla hızla,
828. St. Thomas çayına doğru.
829. İşte orada başladı dizginlemeye atını
830. Ve dedi ki “Beyler şimdi lütfen dinleyin beni,
831. Sözleşmenizi biliyorsunuz, hatırlatayım dedim.
832. Dün gece verdiğiniz söz sabah da tutuyor mu diye,
833. Bakalım kim anlatacak ilk öyküyü?
834. Şu an şarap ya da bira içeceğimden ne kadar eminsem
835. Kararıma karşı gelenin
836. Yol boyunca bütün masrafları ödeyeceğinden de o kadar eminim.
837. Şimdi çekelim kurayı daha ilerleri gitmeden
838. Görelim bakalım kim çekecek en kısa sapı.
839. Şövalye dedi ki “Efendim, Lordum,
840. Çekin siz kurayı, şahsen razıyım ben.
841. “Yanaşın” dedi “Rahibe Hanım,
842. Ve siz de Öğrenci Bey, bırakın sıkılmayı
843. Çalışmayı, uzatın elinizi sapların üstüne.
844. Herbiri başladı mı sapları teker teker çekmeye.
845. Uzun lafın kısası
846. Ya tesadüf, ya kader, ya da şans
847. İşin doğrusu sapın kısası düşmedi mi Şövalye’ye?
848. Herkes mutlu mesut tam anlamıyla bundan
849. Ve anlatacaktı, makul olanı da buydu zaten
850. Önceden verilen söze ve anlaşmaya göre,
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851. As ye han herd; what nedeth wordes mo?
852. And whan this goode man saugh that it was so,
853. As he that wys was and obedient
854. To kepe his foreward by his free assent,
855. He seyde, “Syn I shal bigynne the game,
856. What, welcome be the cut, a Goddes name!
857. Now lat us ryde, and herkneth what I seye.”
858. And with that word we ryden forth oure weye;
859. And he bigan with right a myrie cheere
860. His tale anon, and seyde as ye may in this manére.
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851. Bilmiyor muydunuz zaten? Hacet var mı başka söze dersiniz?
852. Böyle olduğunu anlayınca bu iyi adam,
853. Zaten hem akıllı, hem terbiyeli
854. Özgür iradesiyle sözünü tutacak kadar,
855. Dedi ki “Madem ki, oyuna ben başlıyorum,
856. Ne yapalım! Ne çıkarsa kurada bahtımıza artık, Tanrı adına!
857. Şimdi sürerken atlarınızı dinleyin anlatacaklarımı.”
858. Onun sözü üzere düştük yolumuza.
859. Keyiflice koyuldu anlatmaya
860. Masalını hiç oyalanmadan, dinleyeceğiniz gibi birazdan.
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