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O S C A R W I L D E 

LADY WINDERMERE'IN 

YELPAZESİ 

(Lady Windermere's Fan) 

i y i bir kadın üzerine bir oyun 

Çeviren: Hadiye Sayron 



Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, in

san varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının be

nimsenmesidir. Sanat dallan içinde edebiyat, bu anlatımın dü¬ 

şünce öğeleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, 

diğer uluslann edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu 

kendi düşüncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o 

yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yarat¬ 

ması demektir. İşte çeviri etkinliğini, biz, bu bakımdan önem¬ 

li ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her 

yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş ulus¬ 

larda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mima¬ 

risi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işle¬ 

yen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üze¬ 

rinde aynı olması, zamanda ve mekânda bütün sınırları delip 

aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi ulusun ki¬ 

taplığı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha 

yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çevi¬ 

ri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun 

genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi 

ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına şükran duyuyo¬ 

rum. Onların çabalarıyla beş yıl içinde, hiç değilse, devlet 

eliyle yüz ciltlik, özel girişimlerin çabası ve yine devletin yar¬ 

dımıyla, onun dört beş katı büyük olmak üzere zengin bir çe¬ 

viri kitaplığımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden 

elde edeceği büyük yararı düşünüp de şimdiden çeviri etkin¬ 

liğine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbirTürk okurunun elin

de değildir. 23 Haziran 1941. 

Milli Eğitim Bakanı 

Hasan Âli Yücel 
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SUNUŞ 

Cumhuriyet'le başlayan Türk Aydınlanma 
Devrimi'nde, dünya klasiklerinin Hasan Âli Yü
cel öncülüğünde dilimize çevrilmesinin, kuşku
suz önemli payı vardır. 

Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyeti
mizin 75. yılında, bu etkinliği yineleyerek, Türk 
okuruna bir "Aydınlanma Kitaplığı" kazandır
mak istedik. 

Bu çerçevede, 1940'lı yıllardan başlayarak 
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan dünya 
klasiklerini okurlarımıza sunmaya başladık. 

Büyük ilgi gören bu etkinliği Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca yayınlanmamış -ancak Aydın
lanma Devrimi yarıda kalmasaydı yayınlanaca
ğına kesinlikle inandığımız- dünya klasiklerini 
de katarak sürdürüyoruz. 

Cumhuriyet 
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SAHNELER 

PERDE I : Lord Windermere'in evinde oturma 
odası. 

PERDE II : Lord Windermere'in evinde konuk 
odası. 

PERDE III: Lord Darlington'un dairesi. 
PERDE IV: Lord Windermere'in evinde oturma 

odası. 

ZAMAN : 19. yüzyılın sonu. 
YER : Londra. 

Oyun, bir salı günü öğleden sonra saat 5 'te başlayıp 
ertesi gün gene öğleden sonra saat 1.30'da sona eren yir
mi dört saatlik bir olayı canlandırır. 
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BİRİNCİ PERDE 

"Carlton House Terrace "ta, Lord Windermere 'in evi

nin oturma odası. Ortada ve sağda birer kapı. Sağ yanda 

üstünde kitaplar, kâğıtlar bulunan bir yazı masası. Solda 

bir kanepe, önünde de küçük bir çay masası. Gene solda 

sete açılan bir camlı kapı. Sağda masa. 

Lady Windermere sağdaki masanın başında, mavi bir 

vazo içindeki gülleri düzeltmektedir. 

(Parker girer.) 

PARKER. - Bugün öğleden sonra hanımefendi evde-
ler mi? 

LADY WINDERMERE. - Evet, kim geldi? 
PARKER. - Lord Darlington, efendim. 
LADY WINDERMERE. (Bir an duraksar.) - Yukarı 

buyur edin. Hem kim ararsa, beni evde dersiniz. 
PARKER. - Başüstüne efendim. 
(Ortadaki kapıdan çıkar.) 

LADY WINDERMERE. - Onu bu geceden önce gör
mem benim için çok iyi olacak. Sevindim geldiğine. 

(Parker ortadaki kapıdan girer.) 
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PARKER. - Lord Darlington. 
(Lord Darlington aynı kapıdan girer, Parker çıkar.) 
LORD DARLINGTON. - Nasılsınız, Lady Winder

mere? 

LADY WINDERMERE. - Teşekkür ederim, siz na
sılsınız Lord Darlington? Bağışlayın, elinizi sıkamayaca-
ğım. Ellerim baştan aşağı su içinde kaldı bu güllerden. Ne 
güzel şeyler değil mi? Selby'den geldiler bu sabah. 

LORD DARLINGTON. - Çok güzel, diyecek yok 
doğrusu. (Masanın üstünde duran bir yelpazeyi görür.) A-
man ne eşsiz bir yelpaze bu! Böylesini hiç görmememiş-
tim. İzninizle bakabilir miyim? 

LADY WINDERMERE. - Hayhay. Ne kadar zarif de
ğil mi? Üzerinde adım sanım, her şeyim var. Ben de onu 
daha demincek gördüm. Kocamın bana doğum günü arma
ğanı. Biliyorsunuz ya, bugün benim doğum günüm. 

LORD DARLINGTON. - Yok canım, sahi mi? 

LADY WINDERMERE. - Evet, erginlik çağıma gi
riyorum bugün. Yaşamımın çok önemli bir günü, değil mi? 
İşte bu akşamki toplantıyı da bu günün onuruna yapıyo
rum. Buyurun oturun. (Hâlâ çiçekleri düzeltmeye uğraş
maktadır.) 

LORD DARLINGTON. (Oturur.) - Keski doğum gü
nünüz olduğunu bilseydim, Lady Windermere. Üzerinde 
yürüyesiniz diye evinizin önündeki caddeyi baştan başa çi
çeklerle bezerdim. Sizin için yaratılmıştır onlar. 

(Kısa bir duraklama.) 
LADY WINDERMERE. - Lord Darlington, dün ge

ce Dışişleri Bakanlığı'nda canımı sıkacak davranışlarda 
bulundunuz. Korkarım gene öyle yapacaksınız. 

14 



LORD DARLINGTON. - Ben mi, Lady Winderme

re? 

(Parker ile uşak ortadaki kapıdan girer, çay tepsisiy-

le çay takımlarını getirirler.) 

LADY WINDERMERE. - Koyun oraya Parker. Ye

ter, başka bir şey istemez. (Ellerini mendiliyle kurular, sol

daki çay masasına gidip oturur.) Buraya buyurmaz mısı

nız, Lord Darlington? 

(Parker ortaki kapıdan çıkar.) 

LORD DARLINGTON. (Sandalyeyi alıp orta sola 

geçer.) - Çok üzgünüm Lady Windermere, size ne yaptım, 

söyleyin bakayım. (Soldaki masaya oturur.) 

LADY WINDERMERE. - Daha ne yapacaktınız, bü

tün gece beni ustaca tasarlanmış iltifatlara boğup durdu

nuz. 

LORD DARLINGTON. (Gülümseyerek.) - Ah, bu

günlerde hepimizin eli öyle darda ki, iltifatlardan başka'sü-

nacak güzel şey bulamıyoruz. Sunabildiğimiz biricik şey 

onlar. 

LADY WINDERMERE. (Başını sallayarak.) - Yoo, 

ben çok ciddi konuşuyorum. Hiç gülmeyin, bakın gayet 

ciddiyim. İltifattan hoşlanmam. Hem bir erkek içinden gel

meyen bir yığın şeyi söylediği zaman, niçin bir kadını son 

derece hoşnut ediyorum sanır, bir türlü anlamam. 

LORD DARLINGTON. - Ah, ama ben onları içim

den gelerek söyledim. (Lady Windermere 'in verdiği çayı 

alır.) 

LADY WINDERMERE. (Vakur bir edayla.) - Uma

rım öyle söylememişsinizdir. Sizinle bozuşmak zorunda 

kalırsam üzülürüm, Lord Darlington. Sizi çok severim, bi-
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lirsiniz. Ama başka erkekler gibi olduğunuzu düşünsem, 
hiç mi hiç sevmem. İnanın bana, siz onların çoğundan da
ha iyisinizdir. Fakat ara sıra öyle sanıyorum ki, daha kötü 
görünmeye çalışıyorsunuz. 

LORD DARLINGTON. - Hepimizin kendimize göre 
ufak tefek gösterişlerimiz vardır böyle, Lady Windermere. 

LADY WINDERMERE. - Ama niçin en çok bunu be
nimsiyorsunuz? (Hâlâ soldaki masada oturmaktadır.) 

LORD D ARLINGTON. (Hâlâ orta solda oturmakta
dır.) - Ha, niçin mi? Bu günlerde kendini beğenmiş o ka
dar çok insan, iyiymiş gibi görünerek, sosyeteye girip çı
kıyor ki; sanırım körü görünmeye çalışmak oldukça sevim
li, alçakgönüllü bir yaradılışı gösterir de ondan. Hem şu
nu da söyleyeyim ki, eğer iyilik taslamaya kalkarsanız, 
dünya sizi çok ciddiye alır; kötü görünmeye çalışırsanız, 
almaz. Böyledir işte iyimserliğin insanı şaşkınlığa düşü
ren budalalığı! 

LADY WINDERMERE. - Öyleyse dünyanın sizi cid
diye almasını istemiyorsunuz, öyle mi Lord Darlington? 

LORD DARLINGTON. - Hayır, dünyanın istemiyo
rum. Dünyanın ciddiye aldığı insanlar kimlerdir? Ta pis
koposlardan tutun da en can sıkıcı adamlara kadar akla ge
lebilen bütün budalalar. Sizin beni ciddiye, çok ciddiye al
manızı isterdim, Lady Windermere; dünyada başka herhan
gi bir kimseden çok sizin. 

LADY WINDERMERE. - Niçin - niçin benim? 

LORD DARLINGTON. (Kısa bir duraksamadan son
ra.)- Aramızda büyük bir dostluk kurabiliriz diye düşünü
yorum da ondan. Hadi, birbirimizle candan dost olalım. 
Belki günün birinde bir dosta gereksinmeniz olur. 
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LADY WINDERMERE. - Bunu niçin söylüyorsu
nuz? 

LORD DARLINGTON. -. Oo, ne bileyim. Ara sıra he
pimizin dosta gereksinmemiz olur da. 

LADY WINDERMERE. - Bana kalırsa biz zaten çok 
iyi arkadaşız Lord Darlington. Her zaman da böyle kala
biliriz, siz... ne diyeyim, siz bozmadıkça... 

LORD DARLINGTON. - Neyi bozmadıkça? 
LADY WINDERMERE. - Bana son derece uygunsuz 

şeyler söyleyerek onu bozmadıkça. Sanırım, beni bir pü
rken sanıyorsunuz. Doğru, bende püritenlikten gelme bir 
şeyler var. Ne yapayım, öyle yetiştirildim. Bundan hoşnu-
tum da. Annem, ben daha küçücük bir çocukken ölmüş. 
Biliyorsunuz, hep babamın ablası Lady Julia ile otururdum. 
Sert davranırdı bana karşı. Ama dünyanın unutmakta ol
duğu şeyi, doğruyla yanlış arasındaki ayrımı öğretti bana. 
Hiçbir işte uzlaşmaya yanaşmazdı o. Ben de yanaşmam. 

LORD DARLINGTON. - Aman neler söylüyorsu
nuz, sayın Lady Windermere! 

LADY WINDERMERE. (Kanepeye yaslanarak.) -
Bana gerikafalı bir insan gözüyle bakıyorsunuz herhalde. 
Doğru, öyleyimdir. Böylesine bir çağın insanlarıyla aynı 
kafada olsam, üzülürdüm zaten. 

LORD DARLINGTON. - Bu çağı çok kötü buluyor
sunuz anlaşılan. 

LADY WINDERMERE. - Evet. Zamanımızda insan
lar, yaşamı bir borsa oyunu gibi görüyor. Borsa oyunu de
ğildir o. Kutsal bir törendir. Ülküsü sevgidir onun, terte
miz olmasını sağlayan da özveri. 

LORD DARLINGTON. (Gülümseyerek.) - Aman, öz-

17 



veri demeyin de, ne derseniz deyin; dünyada özveri konu
su olmaktan daha kötü bir şey yoktur. 

LADY WINDERMERE. (Öne doğru eğilerek.) - A, 
söylemeyin böyle. 

LORD DARLINGTON. - Pek güzel söylerim. Çün
kü duyumsuyorum, biliyorum onun ne olduğunu. 

(Parker ortadaki kapıdan girer.) 

PARKER. - Uşaklar soruyorlar efendim, bu gece için 
sete halıları sersinler mi? 

LADY WINDERMERE. - Yağmur yağmaz mı aca
ba, Lord Darlington, ne dersiniz? 

LORD DARLINGTON. - Sizin doğum gününüzde 
yağmur yağar mı hiç! 

LADY WINDERMERE. - Söyle Parker, hemen yay
sınlar halıları. 

(Parker ortadaki kapıdan çıkar.) 

LORD DARLINGTON. (Hâlâ yerinde, oturmakta
dır.) - Peki siz sanıyor musunuz ki - yalnızca düşsel bir ör
nek veriyorum elbet- sanıyor musunuz ki, yeni evlenmiş 
genç bir çiftten, evleneli aşağı yukarı iki yıl olmuş diye
lim, koca birdenbire -şey, adı çıkmış bir kadınla sıkı fıkı 
dost olur, durmadan onu görmeye gider, öğle yemeklerini 
onunla birlikte yer, belki de faturalarını öderse sanıyor mu
sunuz ki, karısı da gönlünü eğlendirmeyecektir? 

LADY WINDERMERE. (Kaşlarını çatarak.) - Gön
lünü mü eğlendirecek? 

LORD DARLINGTON. - Evet, bence eğlendirmeli-
dir. Buna hakkı da vardır sanırım. 

LADY WINDERMERE. - Koca ahlaksız diye karısı 
da mı ahlaksız olmalı? 
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LORD DARLINGTON. - Ahlaksız korkunç bir söz
cük, Lady Windermere. 

LADY WINDERMERE. - Korkunç bir şeydir de, 
Lord Darlington. 

LORD DARLrNGTON. - Biliyormusunuz bu dünya
da, üzülerek söylüyorum, iyi insanlar epeyce zarar yapı
yorlar. Kuşkusuz yaptıkları en büyük zarar da kötülüğe 
böyle olağanüstü bir önem vermeleri. Hoş, insanları iyi kö
tü diye ikiye ayırmak da saçma bir şey ya. insanlar, ya ca
na yakın olurlar, ya can sıkıcı. Ben cana yakınlardan ya
nayım, sizin de Lady Windermere, onlardan olmamak eli
nizde değildir. 

LADY WINDERMERE. - Başlamayın gene, Lord 
Darlington. (Kalkıp doğru onun önünden geçerek.) Yo, ra
hatsız olmayın. Yalnızca çiçeklerimi düzeltmeye gidiyo
rum. 

(Orta sağdaki masaya gider.) 
LORD DARLINGTON. (Kalkıp sandalyesini yerin

den oynatarak) - Şunu söyleyim ki, bence siz, çağdaş ya
şama yönelttiğiniz eleştirilerde çok acımasızsınız, Lady 
Windermere. Elbet, bu konuda söylenecek epeyce olum
suz şey de yok değil, kabul ederim. Örneğin, zamanımız-
daki kadınların çoğu oldukça para canlısıdırlar. 

LADY WINDERMERE. - Böyle kimselerin lafını et
meyin. 

LORD DARLINGTON. - Peki öyleyse, para canlısı 
kimseleri bir yana bırakırsak - kuşkusuz bunlar korkunç 
insanlardır - ciddi olarak, dünyanın suç dediği şeyi işlemiş 
olan kadınlar hiçbir zaman bağışlanmamalı diye mi düşü
nüyorsunuz yoksa? 
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LADY WINDERMERE. (Masa başında ayakta dura

rak.) - Bana kalırsa, hiçbir zaman bağışlanmamalıdırlar. 

LORD DARLINGTON. - Ya erkekler? Kadınlar için 

kabul edilen ilkelerin onlara da uygulanması gerektiğini 

düşünüyor musunuz? 

LADY WINDERMERE. - Elbette! 

LORD DARLINGTON. - Bence yaşam bu sıkı, ayrı

cası olmayan kurallarla düzenlenemeyecek kadar karışık 

bir şeydir. 

LADY WINDERMERE. - "Bu sıkı, ayrıcası olmayan" 

kurallara uygun davransak, yaşamı çok daha yalın buluruz. 

LORD DARLINGTON. - Hiçbir ayrıcaya izniniz yok, 

öyle mi? 

LADY WINDERMERE. - Hayır, hiçbirine yok. 

LORD DARLINGTON. - Ah, siz ne çekici Püriten-

siniz, Lady Windermere! 

LADY WINDERMERE. - Bu nitelemeye gerek var 

mıydı, Lord Darlington? 

LORD DARLINGTON. - Ne yapayım, kendimi tuta

madım. Her şeye dayanabilirim, ama suç işlemeye kışkır

tılınca duramam. 

LADY WINDERMERE. - Zamanımızın yapmacık 

zayıflığı var sizde. 

LORD DARLINGTON. (Ona bakarak.) - Yalnızca 

yapmacığı, Lady Windermere. 

(Parker ortadaki kapıdan girer.) 

PARKER. - Berwick Düşesi ile Lady Agatha Carlisle. 

(BerwiekDüşesi ile Lady Agatha Carlisle ortadaki ka

pıdan girerler. Parker da aynı kapıdan çıkar.) 

BERWICK DÜŞESİ. (Ortaya gelip el sıkarak.) - Mar-
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garetciğim, sizi gördüğüme bilseniz ne kadar sevindim. 

Agatha'yı anımsıyorsunuz, değil mi? (Orta sola geçerek.) 

Nasılsınız, Lord Darlington? Yo, tanıştırmayacağım kızı

mı sizinle, çok çapkınsınız da. 

LORD DARLINGTON. - Aman böyle söylemeyin, 

Düşes. Çapkınlığı hiç beceremem. Hem bütün ömrüm bo

yunca gerçekten yanlış hiçbir davranışta bulunmadığımı 

söyleyen pek çok insan vardır. Ama doğal olarak arkam

dan söylerler bunu ancak. 

BERWICK DÜŞESİ. - Ne yaman adam, değil mi? 

Agatha, bu bey Lord Darlington'dur. Sakın ha, söylediği 

bir tek söze bile inanayım deme. (LordDarlington orta sa

ğa geçer.) Hayır, çay istemem, teşekkür ederim canım. 

(Geçip kanepeye oturur.) Az önce Lady Markbylerde iç

tik. Hem de öyle kötü bir çay ki! İçilecek gibi değildi. Hiç 

şaşmadım ama, damadı alıyormuş. Agatha sizin bu gece

ki balonuzu, dört gözle bekliyor, Margaretciğim. 

LADY WINDERMERE. (Orta solda oturmuş ola

rak.) - Oo, bunun bir balo olacağını sanmayın, Düşes. Yal

nızca doğum günüm onuruna bir dans. Küçük ve kısa. 

LORD DARLINGTON. (Orta solda ayakta durarak.) 

- Çok küçük, çok kısa, ama çok seçkin, Düşes. 

BERWICK DÜŞESİ. (Soldaki kanepenin üstünde.) -

Elbet seçkin olacak. Evinizin böyle olduğunu biliriz Mar

garetciğim. Gerçekten Londra'da Agatha'yı götürebildi

ğim, Benvickciğimin de tümüyle güvende olduğunu bil

diğim birkaç evden biridir burası. Bilmem sosyetenin du

rumu bu gidişle neye varacak. En olur olmaz insanlar her 

yere giriyor şimdi. Kuşkusuz benim toplantılarıma da ge-
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liyorlar. Erkekler, bunlar çağnlmazsa, küplere biniyorlar 
bayağı. Doğrusu, biri çıkıp önüne geçmeli bu durumun. 

LADY WINDERMERE. - Ben geçeceğim, Düşes. 
Dedikonu konusu olan hiç kimseyi sokmayacağım evime. 

LORD DARLINGTON. (Orta sağda.) - Aman söy
lemeyin bunu, Lady Windermere. Yoksa ben hiçbir zaman 
kabul edilmeyeceğim demektir. 

(Oturur.) 
BERWICK DÜŞESİ. - Erkekler için bir sakınca yok, 

kadınlar için durum başkadır. Hepimiz iyiyiz biz, hiç de
ğilse bir bölümümüz. Ama şurası kesin, köşeye bucağa iti
lip kakılıyoruz. Kocalarımız bizim varlığımızı gerçekten 
unuturlar, eğer ara sıra dır dır edip başlarının etini yeme-
sek; yalnızca kendilerine, böyle yapmaya tam anlamıyla 
yasal hakkımız olduğunu anımsatmak için elbet. 

LORD DARLINGTON. - Evlilik oyununun garip ya
nı budur işte, Düşes. - Sırası gelmişken söyleyeyim ki, ar
tık modası geçmekte olan bir oyundur bu - evli bayanlar 
bütün sanlara sahiptirler, en yüksek kozları ellerinde tutar
lar, ama partiyi kazandıran oyunu yitirirler hep. 

BERWICK DÜŞESİ. - Patiyi kazandıran oyunu mu? 
Bu koca mı demek, Lord Darlington? 

LORD DARLINGTON. - Çağımızın kocaları için ol
dukça iyi bir ad olur bu. 

BERWICK DÜŞESİ. - Sayın Lord Darlington, nasıl 
da büsbütün baştan çıkmışsınız siz! 

LADY WINDERMERE. - Lord Darlington saçmanın 
biridir zaten. 

LORD DARLINGTON. - Aa, işte bunu söylemeyin, 
Lady Windermere. 
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LADY WINDERMERE. - Niçin yaşam üzerine böy

le saçmasapan şeyler söylüyorsunuz öyleyse? 

LORD DARLINGTON. Bence yaşam, üzerinde hiç

bir zaman ciddi olarak konuşulamayacak kadar önemli bir 

şeydir de ondan. 

(Ortaya doğru yürür.) 

BERWICK DÜŞESÎ. - Ne demek istiyor? Kuzum 

Lord Darlington, şu zavallı akılcığıma bir iyilik yaparak, 

gerçekten ne demek istediğinizi açıklayıverin bana. 

LORD DARLINGTON. (Masanın arkasına gelerek.) 

- Sanırım açıklamasam daha iyi olur, Düşes. Zamanımız

da anlaşılır olmak, keşfedilmek demektir. Hadi hoşça ka

lın. (Düşesin elini sıkar.) E, şimdi - (Sahne gerisine gider.) 

Lady Windermere, size de hoşça kalın. Bu gece gelebili

rim değil mi? Ne olur, izin verin de geleyim. 

LADY WINDERMERE. (Sahne gerisinde LordDar-

ligton ile birlikte ayakta durarak.) - Hayhay, buyrun tabii. 

Ama önünüze gelene öyle saçmasapan, içten gelmeyen 

şeyler söylemeyeceksiniz. 

LORD DARLINGTON. (Gülümseyerek.) - Ya, de

mek beni yola getirmeye başlıyorsunuz siz. Herhangi bir 

kimseyi yola getirmek tehlikeli bir şeydir, Lady Winder

mere. 

(Başıyla selam verip ortadaki kapıdan çıkar.) 

BERWICK DÜŞESİ. (Ayağa kalkmıştır. Ortaya doğ

ru gider.) - Ne kadar cana yakın, ne kadar da kötü bir in

san! Çok hoşlanırım ondan. Gittiğine de pek sevindim a-

ma. Aman ne sevimli olmuşsunuz! Nerede yaptırıyorsu

nuz giysilerinizi? Şimdi de Margaretciğim, sizin için ne ka-
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dar üzüldüğümü söylemeliyim. (Kanepeye geçer, Lady 

Windermere'in yanma oturur.) Agatha, yavrum! 

LADY AGATHA. - Efendim, anneciğim. (Yerinden 

kalkar.) 

BERWICK DÜŞESİ. - Şurada bir albüm görüyorum, 

gidip bakar mısın ona? 

LADY AGATHA. - Peki anneciğim. (Soldaki masa

ya gider.) 

BERWICK DÜŞESİ. - Sevgili kızım benim! İsviç

re'nin resimlerine pek düşkündür. Bence öyle ince bir zevk 

ki bu! Ama sizin için gerçekten çok üzgünüm, Margaret. 

LADY WINDERMERE. (Gülümseyerek.) - Niçin Dü

şes? 

BERWICK DÜŞESİ. - Niçin olacak, şu korkunç ka

dın yüzünden. Hem ne kadar da zarif giyiniyor. Bu hali, 

çok daha kötüleştiriyor durumu. Öylesine kötü bir örnek 

oluyor ki. Augustus'u, - şu benim aşağılık kardeşimi bilir

siniz - hani başımızın belasıdır hepimizin, işte Augustus 

ona delicesine tutkun. Rezaletin son çarşambası bu. Çün

kü kesin olarak sosyeteye girebilecek bir kadın değil. Bir

çok kadının birer geçmişi vardır. Ama bana söylendiğine 

göre, onun en azından bir düzine varmış, hem hiçbiri de 

asılsız değilmiş. 

LADY WINDERMERE. - Kimden söz ediyorsunuz, 

Düşes? 

BERWICK DÜŞESİ. - Kimden olacak, Mrs. Erlyn-

ne'den. 

LADY WINDERMERE. - Mrs. Erlynne'den mi? Hiç 

işitmedim böyle bir kimseyi. Hem onun benimle ne alış

verişi var? 
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BERWICK DÜŞESİ. - Zavallı çocuğum! Agatha, yav
rum! 

LADY AGATHA. - Efendim, anneciğim. 
BERWICK DÜŞESİ. - Sete çıkıp güneşin batışını sey

reder misin? 

LADY AGATHA. - Peki anneciğim. (Soldaki camlı 
kapıdan çıkar.) 

BERWICK DÜŞESİ. - Şeker kız! Günbatımlarına öy
lesine bayılır ki! Duygu inceliğini gösterir bu, değil mi? 
Sözün kısası, doğa gibi hiçbir şey yoktur, olur mu hiç? 

LADY WINDERMERE. - Fakat söylemek istediği
niz nedir, Düşes? Niçin bana bu kişiden söz ediyorsunuz? 

BERWICK DÜŞESİ. - Gerçekten bilmiyor musunuz? 
İnanın, hepimiz çok üzüldük bu işe. Daha dün gece sayın 
Lady Jansen'ın evinde, herkes: "Olur şey değil", diyordu. 
"Londra'daki bütün erkekler içinde Windermere böyle bir 
yola dökülsün, olur şey değil." 

LADY WINDERMERE. - Kocam mı? Onun bu tür 
bir kadınla ne alışverişi olabilir? 

BERWICK DÜŞESİ. - Ah, gerçekten ne alışverişi 
olabilir, yavrum? İşte asıl sorun burada. Onu sık sık gör
meye gidiyormuş, her defasında saatlerce kalıyor, o ora
dayken de, kim gelse, kadın kendini yok dedirtiyormuş. Za
ten hoş,»nu görmeye pek hanımefendiler gitmez ya, yav
rum. Ama bir sürü aşağılık erkek arkadaşı var, en başta da, 
size söylediğim gibi, benim kendi kardeşim, işte Winder
mere için işi bu kadar korkunç yapan da bu. Biz ona örnek 
bir koca gözüyle bakardık hep. Fakat korkarım, kuşku gö
türür yanı yok artık bu işin. Şu benim sevgili yeğenlerimi, 
Savillelerin kızlarını tanırsınız, değil mi? Hani ev işlerin-
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de öylesine titiz, öylesine becerikli yaratıklardır - çirkin mi 
çirkin, çok iyidirler ama -, ha ne diyecektim? Bunlar hep 
pencerede oturup el işi işler, yoksullar için kaba saba şey
ler yapar dururlar. Sosyalistliğin alıp yürüdüğü bu kor
kunç günlerde bence çok yararlı oluyorlar bu davranışla
rıyla. İşte o korkunç kadın, Curzon Sokağı'nda tam onla
ra karşı bir ev almış. Öyle kibar bir mahallede hem de! Bil
miyorum bu gidişle sonumuz neye varacak! Onların anlat
tığına göre, Windermere haftada dört beş kez oraya gidi
yormuş. Kızlar gözleriyle görüyorlarmış onu. Görmemek 
ellerinde değil. Dedikodudan hiç hoşlanmazlar ama, -e el
bet ne de olsa- gördüklerini her önlerine gelene anlatıyor
lar. İşin en kötüsü, bana dediklerine göre, birinden epeyce 
para sızdırmış bu kadın. Çünkü altı ay önce Londra'ya gel
diği zaman, sözü edilmeye değer hiç, hiçbir şeyi yokmuş 
anlaşılan. Şimdiyse, Mayfair'de o güzelim evin sahibi. Her 
gün öğleden sonra parkta midillileriyle gezinti yapıyor. 
Hem bütün bunlar, evet bütün bunlar, zavallı Winderme-
reciği tanıdığından beri. 

LADY WINDERMERE. - Oo, inanamam buna. 

BERWICK DÜŞESİ. - Ama söylediklerim baştan so
na doğru, yavrum. Bütün Londra biliyor zaten, işte bunun 
içindir ki size gelip anlatmayı, Windermere'i hemen Ham
burg'a veya Aix'e götürmenizi öğütlemeyi uygun gördüm. 
Orada herhalde kendini eğlendirecek bir şeyler bulur, siz 
de onu sabahtan akşama kadar göz önünde bulundurabi
lirsiniz. Inanm bana yavrum, evlendikten sonra kendimi 
çok kez yalancıktan adamakıllı hasta yaptım, ve o berbat 
maden sularını içmek zorunda kaldım, salt Berwick'i kent
ten uzaklaştırayım diye. Önüne gelene âşık oluverirdi. A-
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ma neme gerek, şurasını da söyleyeyim ki, hiçbir zaman 
kimseye öyle dünyanın parasını vermeye kalkmadı. Bunu 
yapamayacak kadar yüksek ilkeleri vardır onun. 

LADY WINDERMERE. (Sözünü keserek.) - Düşes, 
Düşes, olanaksız bu! (Yerinden kalkıp sahne ortasına ge
çerek.) Biz evleneli daha iki yıl oldu. Çocuğumuz da he
nüz altı aylık. 

(Soldaki masanın sağındaki sandalyeye oturur.) 

BERWICK DÜŞESİ. - Ah o güzel bebecik! Nasıldır 
o küçük yavru! Erkek miydi, kız mı? Kızdı, umarım. Ah 
hayır, şimdi anımsadım, erkekti. Ne yazık! Oğlanlar pek 
hayırsız oluyorlar. Benim oğlum son derece çapkın. Saat 
kaçlarda eve geldiğini bir söylesem, inanmazsınız. Ox-
ford'dan çıkalı da daha birkaç ay oldu. Onlara neler öğre
tiyorlar orada, bilmiyorum doğrusu. 

LADY WINDERMERE. - Erkeklerin hepsi kötü mü
dür? 

BERWICK DÜŞESİ. - Oo, hepsi yavrum, hepsi, ay
rıcasız. Hem hiçbir zaman şu kadarcık olsun iyileşmezler. 
Erkekler yaşlı olur, ama asla iyi olmazlar. 

LADY WINDERMERE. - Windermere ile ben sevi
şerek evlendik. 

BERWICK DÜŞESİ. - Evet, öyle başlarız hep. Bana 
da, Berwick' e peki dedirten şey ne oldu, bilir misiniz? Yal
nızca onun "kendimi öldürürüm" diye boyuna gözdağları 
vermesi acımasızca. Ama daha bir yıl geçti geçmedi, her 
renkte, her biçimde, şişman zayıf demedi, türlü türlü ka
dının arkasından koşmaya başladı. Doğrusunu isterseniz, 
halayımız sona ermeden onu hizmetçime göz kırparken ya
kaladım. Çok güzel, namuslu bir kızcağızdı da. Hemence-
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cik, eline bir temiz kâğıdı bile vermeden, kapı dışarı ettim. 
Yoo, yoo, şimdi aklıma geldi, kız kardeşime göndermiş
tim. Zavallı Sir George'un gözleri bozuktur, uzağı pek gö
remez de, zarar etmez diye düşünmüştüm. Ama üzülerek 
söyleyim ki etti. (Yerinden kalkar.) E artık yavrucuğum, git
meliyim ben. Akşam yemeğini dışarda yiyeceğiz de. Hem 
sakm Windermere'in bu küçücük yolsuz davranışını öyle 
pek fazla içinize atayım demeyin. Yalnızca onu ülke dışı
na götürün. Bir şeyciği kalmadan size dönecektir. 

LADY WINDERMERE. - Bana dönecek, öyle mi? 
(Ortada.) 

BERWICK DÜŞESİ. (Orta solda.) - Evet, yavrum. 
Bu kötü kadınlar kocalarımızı bizden uzaklaştırırlar, ama 
onlar geri dönerler hep, hafifçe yıpranmış olarak elbet. Hem 
sakın olay çıkarayım demeyin, erkekler nefret eder bundan. 

LADY WINDERMERE. - Gelip bütün bunları bana 
söylemekle büyük bir iyilikte bulundunuz, Düşes. Ama ko
camın beni aldattığına inanamıyorum bir türlü. 

BERWICK DÜŞESİ. - Güzel kızım, ben de öyleydim 
vaktiyle. Fakat şimdi biliyorum ki, bütün erkekler birer ca
navardan başka bir şey değildir. (Lady Windermere zili ça
lar.) Yapılacak tek iş, o alçakların karınlarını tıkabasa do
yurmaktır, iyi bir aşçı harikalar yaratır. Biliyorum sizin de 
böyle bir aşçınız var. Margaretciğim, ağlamayacaksınız 
değil mi? 

LADY WINDERMERE. - Meraklanmanıza gerek 
yok, Düşes, ağlamak huyum yoktur. 

BERWICK DÜŞESİ. - Çok doğru yavrum. Gözyaş
ları çirkin kadınların sığınacağı bir şeydir, güzelleri yıpra
tır. - Agatha, yavrum! 
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LADY AGATHA. (Soldan girerek.) - Efendim, anne
ciğim. 

(Orta soldaki masanın arkasında ayakta durur.) 

BERWICK DÜŞESİ. - Gel de Lady Windermere'e 
hoşça kalın de, hem bu güzel ziyaretten ötürü kendilerine 
teşekkür et. (Yeniden sahne önüne gelerek.) Sırası gelmiş
ken size ben de teşekkür etmeliyim, Mr. Hopper'e bir çağ
rılık gönderdiğiniz için, -hani bu günlerde halkın çok dik
katini çeken şu zengin, genç Avustralyalı var ya, ona işte. 
Babası yuvarlak teneke kutular içinde bir tür yiyecek sa
tarak büyük bir servet yapmış. Pek lezzetli anlaşılan. Sa
nırım, hizmetçilerin hiçbir zaman yemek istemeyecekleri 
bir şey. Fakat asıl oğul herkesi çok ilgilendiriyor. Sanırsam 
o da Agathacığımm öyle zeki zeki konuşmasının çekimi
ne kapılmış. Elbet Agatha'yı yuvadan uçurmak bizi çok 
üzecek. Ama bana öyle geliyor ki, her mevsim kızından 
ayrılmayan bir anne, gerçek anne sevgisinden yoksundur. 
Her neyse, geliyoruz bu gece yavrum. (Parker ortadaki ka
pıyı açar.) Öğüdümü unutmayın, zavallı adamcağızı hemen 
kentten uzaklaştırın, yapacak tek şey budur. Bir kez daha 
hoşça kalın. Hadi gel Agatha. 

(Düşes ile Lady Agatha ortadaki kapıdan çıkarlar.) 

LADY WINDERMERE. - Aman ne korkunç! Şimdi 
anlıyorum, evleneli henüz iki yıl olmamış düşsel bir çift 
örneğini vermekle Lord Darlington ne demek istemiş. Ah, 
doğru olamaz bu: Düşes bu kadına verilmiş dünyanın pa
rasından söz etti. Arthur'un banka defterini nerede sakla
dığını biliyorum - şu yazı masasının çekmecelerinden bi
rinde. Ona bakıp belki anlayabilirim işi. Anlayacağım da. 
(Çekmeceyi açar.) Hayır, iğrenç bir yanlışlık bu. (Yerinden 
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kalkar, sahne ortasına gider.) Ahmakça ortaya atılmış bir 

dedikodu! O sever beni! Sever beni! Ama niçin bakmaya

cağım? Karışıyım ben, bakmaya hakkım var. (Yazı masa

sına döner, defteri çıkarır, sayfa sayfa inceler, gülümser, 

rahat bir soluk alır.) Biliyordum zaten! Bu aptalca uydu

rulmuş öyküde doğru bir tek sözcük bile yok. (Defteri yi

ne çekmeceye koyar, bunu yaparken irkilir, başka bir def

ter çıkarır.) ikinci bir defter -özel - kilitli! (Açmaya uğra

şır, ama açamaz. Gözüne yazı masasının üstündeki kâğıt 

bıçağı ilişir, defterin kapağını onunla kesip ayırır, ilk say

fadan başlayarak inceler.) "Mrs. Erlynne 600 ingiliz Lira

sı, Mrs. Erlynne 700 ingiliz Lirası. Mrs. Erlynne 400 in

giliz Lirası. Ah doğruymuş! Doğru! Ne korkunç! (Defte

ri fırlatır, Lord Windermere ortadaki kapıdan girer.) 

LORD WINDERMERE. - Olur şey değil sevgilim, 

yelpazeyi daha eve göndermediler mi? (Orta sağa geçer

ken yerde defteri görür.) Margaret, benim banka defterimi 

kesip açtın ha! Böyle bir şeyi yapmaya hakkın yok. 

LADY WINDERMERE. - Foyanın ortaya çıkmasını 

doğru bulmuyorsun, değil mi? 

LORD WINDERMERE. - Bir kadının kocasını giz

liden gizliye gözetlemesini doğru bulmuyorum. 

LADY WINDERMERE. - Ben seni gözetlemiş falan 

değilim. Yarım saat öncesine kadar bu kadının varlığından 

bile haberim yoktu. Bana acıyan biri lütfetti de, Londra'da 

zaten herkesin bildiği şeyleri birer birer anlattı: Curzon So-

kağı'na her gün yaptığın ziyaretleri, çılgınca tutkunluğu

nu, bu aşağılık kadm uğruna su gibi harcadığın o bir yığın 

parayı. (Sola geçerek.) 

LORD WINDERMERE. - Margaret, Mrs. Erlynne 
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hakkında böyle konuşma. Bunun ne kadar haksız olduğu
nu biliyorsun. 

LADY WINDERMERE. (Ona dönerek.) - Mrs. Erlyn-
ne'in onuru için çok titiz davranıyorsun. Keşke benim onu
rum için de böylesine titiz olsaydın. 

LORD WINDERMERE. - Senin onuruna kimse do-
kunmamıştır Margaret. Bir an için düşünemezsin ki - (Def
teri yazı masasının çekmecesine geri koyar.) 

LADY WINDERMERE. - Paranı garip bir biçimde 
harcadığını düşünüyorum. Hepsi bu kadar. Ah sanma ki, 
paraya değer verdiğim var. Bana kalırsa, varımızı yoğumu
zu har vurup harman savurabilirsin. Fakat asıl üzüldüğüm 
şey, beni sevmiş olan senin, kendini bana sevmesini öğre
ten senin, isteye isteye sunulan aşktan satın alınan aşka ge
çişindir. Ah ne korkunç! (Kanepeye oturur.) Onurunun kı
rıldığını duyumsayan benim. Sen bir şey duymuyorsun. 
Bense onurumun lekelendiğini, büsbütün lekelendiğini du-
yumsuyorum. Şu son altı ayın şimdi bana ne kadar iğrenç 
geldiğini anlayamazsın. Beni her öptüğünü anımsadıkça 
tiksiniyorum. 

LORD WINDERMERE. (Onun bulunduğu yana ge
çerek.) - Böyle söyleme Margaret. Dünyada senden başka 
kimseyi asla sevmedim. 

LADY WINDERMERE. (Ayağa kalkar.) - Kimdir bu 
kadın öyleyse? Neden ona ev tutuyorsun? 

LORD WINDERMERE. - Ona ev falan tutmadım. 
LADY WINDERMERE. - Ama tutması için para ver

din, hepsi bir. 

LORD WINDERMERE. - Margaret, Mrs. Erlynne'i 
tanıdığımdan beri -
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LADY WINDERMERE. - Mr. Erlynne diye biri var 

mı - yoksa o bir söylence mi? 

LORD WINDERMERE. - Kocası öleli yıllar olmuş. 

Şimdi yapayalnız dünyada. 

LADY WINDERMERE., Akrabası falan da yok mu? 

(Bir duraklama.) 

LORD WINDERMERE. - Hiç kimsesi yok. 

LADY WINDERMERE. - Oldukça garip değil mi? 

LORD WINDERMERE. (Orta solda.) - Margaret, 

sana diyordum ki - rica ederim dinle beni - diyordum ki, 

Mrs. Erlynne'i tanıdığımdan beri hiçbir kötü davranışını 

görmedim. Eğer yıllar önce -

LADY WINDERMERE. - Of aman! (Orta sağa ge

çerek.) - Yaşamı hakkında uzun uzadıya bilgi istemiyorum 

onun. 

LORD WINDERMERE. (Ortada.) - Yaşamı üzerine 

uzun uzadıya bilgi verecek değilim sana. Yalnızca şunu 

söyleyeceğim: Mrs. Erlynne de vaktiyle saygın bir kadın-

mış, seviliyor, sayılıyormuş, iyi bir ailedenmiş, iyi bir ko

numu varmış. Bunların hepsini yitirmiş, fırlatıp atmış di

yelim istersen. Durumu çok daha acılaştmr bu. İnsan yı

kımlara katlanabilir, dıştan gelir onlar, gelip geçici şeyler

dir. Ama bir kimsenin kendi yanlışları yüzünden acı çek

mesi -Ah!- yaşamın zehirli oku budur işte. Bundan yirmi 

yıl önceymiş hem de. Bir genç kızdan az kabacaymış o za

man. Evleneli senin kadar olmamış bile. 

LADY WINDERMERE. - Beni ilgilendirmez. Hem 

bu kadın'a beni aynı zamanda ağzına alma. Zevksizliktir 

bu. (Sağdaki yazıhaneye oturarak.) 

LORD WINDERMERE. - Margaret, bu kadını kur-
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tarmak senin elinde. Yeniden sosyeteye girmek istiyor, 
hem de senin kendisine yardım etmeni. (Onun bulunduğu 
yana geçer.) 

LADY WINDERMERE. - Benim ha! 
LORD WINDERMERE. - Evet senin. 

LADY WINDERMERE. - Karının küstahlığına bakın 
hele! (Bir duraklama,) 

LORD WINDERMERE. - Margaret, senden büyük 
bir iyilik dilemeye gelmiştim. Gerçi hiçbir zaman bilme
meni istediğim şeyi, Mrs. Erlynne'e epeyce bir para ver
diğimi öğrendin ama, gene de senden bu iyiliği diliyorum. 
Ona bu geceki toplantımız için bir çağrılık göndermeni is
tiyorum. (Onun solunda ayakta durarak.) 

LADY WINDERMERE. - Çıldırmışsın sen! (Ayağa 
kalkar.) 

LORD WINDERMERE. - Yalvarırım sana. Halk o-
nun hakkında dedikodu yapabilir. Gerçekten yapıyorlar 
da. Ama ona karşı kesin olarak bir şey bildikleri yok. Pek 
çok evlere girip çıkmıştır, açıkça söyleyeyim, senin gide
ceğin evlere değil, ama bu günün sosyetesindeki kadınla
rın gittikleri yerlere. Bu yetmiyor ona. Bir kez de kendisi
ni senin kabul etmeni istiyor. 

LADY WINDERMERE. - Anlaşılan kendisi için bir 
zafer olsun diye. 

LORD WINDERMERE. - Hayır. Senin iyi bir hanım 
olduğunu, bir kez buraya gelirse şimdikinden daha mutlu, 
daha güvenilir bir yaşam olanağını bulacağını biliyor da 
ondan. Seninle tanışmak için daha ileri gitmeyecek. Onu
runu yeniden kazanmaya çabalayan bir kadına yardım et
mez misin? 
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LADY WINDERMERE. - Hayır! Eğer bir kadın ger
çekten tövbe ederse, yıkımını hazırlayan veya gören sos
yeteye asla dönmek istemez. 

LORD WINDERMERE. - Rica ediyorum senden. 

LADY WINDERMERE. (Sağdaki kapıya doğru geçe
rek.) - Ben akşam yemeği için giyinmeye gidiyorum. Bu ge
ce bu konuyu yine açma, Arthur. (Ona doğru giderek.) An
laşılan sanıyorsun ki annem babam yok diye ben dünyada 
kimsesizim, sen de bana istediğin gibi davranabilirsin. Ya
nılıyorsun. Benim arkadaşlarım var, birçok arkadaşım. 

LORD WINDERMERE. (Orta solda.) - Margaret, 
bir çılgın gibi, uluorta konuşuyorsun. Seninle tartışacak de
ğilim, fakat bu gece Mrs. Erlynne' i çağıracaksın, bunda üs
teliyorum. 

LADY WINDERMERE. (Orta sağda.) - Çağırmaya
cağım işte. (Orta sola geçerek.) 

LORD WINDERMERE. - İsteğimi geri mi çeviriyor
sun? (Ortada.) 

LADY WINDERMERE. - Kesin olarak. 

LORD WINDERMERE. - Ne olur Margaret, bunu be
nim hatırım için yap. Son fırsattır bu onun için. 

LADY WINDERMERE. - Bana ne? 
LORD WINDERMERE. - İyi kadınlar ne kadar kötü 

yürekli oluyorlar! 

LADY WINDERMERE. - Kötü erkekler de ne kadar 
yufka yürekli! 

LORD WINDERMERE. - Margaret, biz erkekler hiç
birimiz, evlendiğimiz kadınlar için gerektiği kadar iyi ola
mayız. Tümüyle doğrudur bu. Fakat herhalde sanmazsın 
ki ben hiçbir zaman - of, sözünü etmek bile korkunç! 
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LADY WINDERMERE. - Niçin sen öteki erkekler

den başka olacaksın? İşittiğime göre, Londra'da yüz kızar

tan bir aşk uğruna ömrünü boşu boşuna harcamayan koca 

pek yokmuş. 

LORD WINDERMERE. - Ben onlardan değilim. 

LADY WINDERMERE. - Ben de bundan emin de

ğilim. 
LORD WINDERMERE. - İçinden eminsindir. Fakat 

aramızda uçurum üstüne uçurum açma artık. Tanrı biliyor 
ki şu son birkaç dakika, bizi birbirimizden ayıracağı kadar 
ayırdı. Hadi otur da şu kartı yaz. 

LADY WINDERMERE. - Dünyada hiçbir güç bunu 
yaptıramaz bana. 

LORD WINDERMERE. (Yazı masasına geçerek.) -
Öyleyse ben yazacağım. 

(Elektrik ziline basar, oturup kartı yazar.) 

LADY WINDERMERE. - Bu kadını çağırıyorsun, 
öyle mi? 

(Onun bulunduğu yana geçer.) 

LORD WINDERMERE. - Evet. 

(Bir duraklama. Parker girer.) 

Parker! 
PARKER - Buyrun efendim. (Orta sola gelir.) 
LORD WINDERMERE. - Bu tezkereyi, Curzon So

kağında No. 84 A'da oturan Mrs. Erlynne'e gönder. (Orta 
sola geçip tezkereyi Parker'a vererek.) Yanıt istemez. 

(Parker ortadaki kapıdan çıkar.) 
LADY WINDERMERE. - Arthur, eğer o kadın bura

ya gelirse, aşağılayacağım kendisini. 

LORD WINDERMERE. - Margaret, bu lafı söyleme. 
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LADY WINDERMERE. - Aklıma koydum. 

LORD WINDERMERE. - Yavrucuğum, böyle bir şey 
yaparsan, Londra'da sana acımayacak tek kadın kalmaz. 

LADY WINDERMERE. - Londra'da beni alkışlama
yacak iyi bir kadın kalmaz. Biz işi pek gevşettik. Kendi
mizi göstermeliyiz artık. Ben bu geceden başlamak niye
tindeyim. (Eline yelpazeyi alarak.) Evet, bu yelpazeyi ba
na bugün verdin, doğum günü armağanın. Eğer o kadın ka
pımın eşiğinden ayağını atarsa, suratına çarpacağım bunu. 

LORD WINDERMERE. - Margaret, böyle bir şey 
yapamazsın sen. 

LADY WINDERMERE. - Beni tanımıyorsun. (Sağa 
doğru yürür, Parker girer.) Parker! 

PARKER. - Buyrun hanımefendi. 
LADY WINDERMERE. - Yemeği kendi odamda yi

yeceğim. Doğrusu, canım yemek falan da istemiyor ya. 
Bak her şey on buçuğa kadar hazır olsun. Hem Parker, bu 
gece konukların adlarını çok açık söylemeye dikkat et. Ki
mi zaman o kadar hızlı söylüyorsun ki, kaçırıyorum. Hiç
bir yanlışlığa olanak vermemek için adları çok kolay işit
meyi özellikle istiyorum. Anladın, değil mi Parker? 

PARKER. - Evet, hanımefendi. 

LADY WINDERMERE. - Söyleyeceğim bu kadar. 
(Parker ortadaki kapıdan çıkar. Lord Windermere 'e sesle
nerek.) Arthur, eğer o kadın buraya gelirse - sana önceden 
haber vereyim ki -

LORD WINDERMERE. - Margaret, mahvedeceksin 

bizi! 
LADY WINDERMERE. - Bizi mi? Bundan böyle ya

şamlarımız birbirinden ayrılıyor. Fakat ele güne karşı uta-
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nacak duruma düşmekten çekmiyorsan, hemen bu kadma 
yaz, şöyle buraya gelmesin, istemiyorum. 

LORD WINDERMERE. - Yazmayacağım- yaza
mam- gelmesi gerek. 

LADY WINDERMERE. - Öyleyse ben de tam dedi
ğim gibi davranacağım. (Sağa doğru gider.) Başka çare 
yok. (Sağdaki kapıdan çıkar.) 

LORD WINDERMERE. (Arkasından seslenerek.) -
Margaret! (Bir duraklama.) Aman Tanrım! Ne yapayım? 
Ona bu kadının gerçekte kim olduğunu söylemeye cesaret 
edemiyorum. Bilse, utancından ölür.. 

(Bir sandalyeye yığılır,.yüzünü elleriyle kapar.) 

37 



İKİNCİ PERDE 

Lord Windermere 'in evinde konuk odası. Sahne geri

sinin sağındaki kapı, orkestranın çalmakta olduğu dans sa

lonuna açılır. Konuklar soldaki kapıdan girmektedirler. 

Sahne gerisinin solundaki kapı, ışıklarla donatılmış sete 

açılmaktadır. Palmiyeler, çiçekler, parlak ışıklar. Oda ko

nuklarla dolu, Lady Windermere onları karşılamaktadır. 

BERWICK DÜŞESİ. (Orta geride.) - Ne tuhaf! Lord 

Windermere hâlâ ortalarda yok. Mr. Hopper da çok geç kal

dı. O beş dansı onun için sakladın, değil mi Agatha? 

(Öne doğru gelir.) 

LADY AGATHA. - Evet, anneciğim. 

BERWICK DÜŞESİ. (Kanepeye oturarak.) - Kartı

nı göreyim hele. Lady Windermere'in kartları yeniden can

landırdığına pek sevindim doğrusu. Bunlar, bir annenin tek 

koruma aracıdır. Ah seni saf bebecik seni! (Karttan iki ki

şinin adını siler.) Uslu akıllı bir kız böyle toy delikanlılar

la vals yapmaya kalkar mı hiç? Pek hoppaca bir davranış 

olur bu. Son iki dansı, set üstünde Mr. Hopper ile birlikte 

geçirebilirsin. 
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(Mr. Dumby ile Lady Plymdale dans salonundan içe
ri girerler.) 

LADY AGATHA. - Peki, anneciğim. 
BERWICK DÜŞESİ. (Yelpazelenerek.) - Hava pek 

hoştur orada. 

PARKER. - Mrs. Cowper. Lady Stutfield. Sir James 
Royston. Mr. Guy Berkeley. 

(Bu kişiler adları söylendikçe girerler.) 
DUMBY. - İyi akşamlar, Lady Stutfield. Anlaşılan 

mevsimin son balosu olacak bu. 

LADY STUTFIELD. - Öyle sanırım, Mr. Dumby. 
Mevsim oldukça neşeli geçti, değil mi? 

DUMBY. - Çok neşeli! iyi akşamlar, Düşes. Anlaşı
lan mevsimin son balosu olacak bu. 

BERWICK DÜŞESİ. - Öyle sanırım, Mr. Dumby. Pek 
sönük bir mevsimdi, değil mi? 

DUMBY. - Korkunç sönük, korkunç! 
Mrs. COWPER-COWPER. - iyi akşamlar, Mr. Dum

by. Galiba mevsimin son balosu olacak bu. 

DUMBY. - Yo, sanmam, iki balo olasılığı daha var. 

(Geze geze Lady Plymdale 'in yanına döner.) 
PARKER. - Mr. Rufford. Lady Jedburgh. Miss Gra

ham. Mr. Hopper. 

(Bu kişiler adları söylendikçe girerler.) 
HOPPER. - Nasılsınız, Lady Windermere? Nasılsınız, 

Düşes? 

(Lady Agatha 'yı başıyla selamlar.) 
BERWICK DÜŞESİ. - Sayın Mr. Hopper, ne iyi etti

niz de böyle erken geldiniz. Londra'da sizi hiç boş bırak
madıklarını biliyoruz hep. 
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HOPPER. - Londra'ya diyecek yok! Burada halk Syd
ney'de olduğu gibi insandan uzak durmuyor pek öyle. 

BERWICK DÜŞESİ. - Ah, biz biliriz sizin değerinizi, 
Mr. Hopper. Keşke sizin gibiler daha çok olsa bu dünyada! 
Yaşam çok daha kolaylaşırdı. Mr. Hopper, biliyor musunuz 
ki, Agathacığımla ben Avustralya'ya karşı ne derin bir ilgi 
duyuyoruz. Öteye beriye uçuşan o cici, miniminicik kangu-
rulanyla pek güzel bir yer olsa gerek. Agatha haritada ye
rini buldu. Ne garip bir biçimi var! Tıpkı kocaman bir vali
ze benziyor. Ama henüz çok genç bir ülke, değil mi? 

HOPPER. - O da ötekilerle aynı zamanda yaratılma
dı mı, Düşes? 

BERWICK DÜŞESİ. - Ne kadar zekisiniz, Mr. Hop
per! Tümüyle kendinize özgü bir zekanız var. Hadi, alıkoy
mayayım sizi şimdi. 

HOPPER. - Ama ben Lady Agatha ile dans etmek is
terdim, Düşes. 

BERWICK DÜŞESİ. - Ya! Umarım boş bir dansı kal
mıştır. Kimseye söz vermediğin bir dans var mı, Agatha? 

LADY AGATHA. - Evet, anneciğim. 

BERWICK DÜŞESİ. - Bundan sonraki mi? 

LADY AGATHA. - Evet, anneciğim. 

HOPPER. - Bu zevkten beni yoksun etmezsiniz, de
ğil mi? (Lady Agatha başıyla hayır der.) 

BERWICK DÜŞESİ. - Dikkatli olun, benim küçük ge
vezeme çok iyi bakın, Mr. Hopper. 

(Lady Agatha ile Mr. Hopper dans salonuna geçerler. 
Lord Windermere soldan girer.) 

LORD WINDERMERE. - Margaret, seninle konuş
mak istiyorum. 

40 



LADY WINDERMERE. - Bir dakika. 

(Müzik durur.) 

PARKER. - Lord Augustus Lorton. 

(Lord Augustus girer.) 

LORD AUGUSTUS. - iyi akşamlar, Lady Winder

mere. 

BERWICK DÜŞESİ. - Sir James, beni dans salonu

na götürür müsünüz? Augustus bu gece yemeği bizimle bir

likte yedi. Gerçekten bu an için tam anlamıyla bıkmış du

rumdayım ondan. 

(Sir James Roystom kolunu Düşes 'e verir ve dans sa

lonuna onunla birlikte gider.) 

PARKER. - Mr. ve Mrs. Arthur Bowden. Lord ve La

dy Paisley. Lord Darlington. 

(Bu kişiler adları söylendikçe girerler.) 

LORD AUGUSTUS. (Lord Windermere'e doğru ge

lerek.) - Seninle özel olarak görüşmek istiyorum, çocuğum. 

Hayalete döndüm artık. Biliyorum, yüzümden belli olmu

yor. Zaten biz erkekler hiçbirimiz, gerçekte olduğumuz gi

bi görünmeyiz. Yok olası kötü bir şey de değildir ha. Asıl 

öğrenmek istediğim nokta şu: Kimdir bu kadın? Nereden 

geliyor? Niçin tek bir akrabası yok? İlenç olsun o baş be

lası akrabalara! Ama insan onların yüzünden saygı görü

yor. Olmaz olsun bu saygı. 

LORD WINDERMERE. - Mrs. Erlynne'den söz edi

yorsunuz anlaşılan! Onunla tanışalı ancak altı ay oluyor. 

O zamana kadar varlığından bile haberim yoktu. 

LORD AUGUSTUS. - O zamandan beri kendisini 

epeyce gördün ama. 
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LORD WINDERMERE. (Soğuk bir tavırla.) Evet, o 
zamandan beri onu epeyce gördüm. Yalnızca gördüm. 

LORD AUGUSTUS. - Vallahi, kadınlar hiç çekemi
yorlar onu. Bu akşam, yemeği Arabella ile birlikte yedim. 
Aman Tanrım! Mrs. Erlynne hakkında söylediklerini bir 
işitmeliydin. Kadını, bütün kirli çamaşırlarını ortaya dö
küp çırıl çıplak bıraktı... (Yana doğru eğilerek.) Berwick 
ile ben de ona: "Bunun bizce pek sakıncası yok," dedik. 
"Çünkü söz konusu olan bayanın herhalde son derece gü
zel bir endamı olsa gerek." Arebella'nın yüzündeki anla
tımı görmeliydin!... Her neyse, buraya bak, sevgili oğlum, 
Mrs. Erlynne hakkında nasıl davranacağımı bir türlü kes
tiremiyorum. Vallahi, belki de evlenirdim onunla, ama ba
na karşı kahrolsun öyle bir kayıtsızlığı var ki... Cin gibi ze
ki de ha! Her şeyin açıklamasını buluveriyor. Vallahi! Se
ni bile açıklıyor. Bir sürü açıklama yolu bulmuş senin için, 
hepsi de bambaşka, hiçbiri ötekine uymuyor. 

LORD WINDERMERE. - Benim Mrs. Erlynne ile 
olan dostluğum hakkında hiçbir açıklamaya gerek yoktur. 

LORD AUGUSTUS. - Hım!! Eh peki, öyle olsun. 
Şimdi buraya bak sevgili dostum, ne dersin, sosyete denen 
bu ilenç olası yere girebilecek mi acaba? Onu karınla ta
nıştıracak mısın? Bin dereden su getirmenin hiçbir yararı 
yok. Uzun lafın kısası bunu yapacak mısın? 

LORD WINDERMERE. - Mrs. Erlynne bu gece bu
raya geliyor. 

LORD AUGUSTUS. - Karın ona çağrılık gönderdi, 
öyle mi? 

LORD WINDERMERE. - Mrs. Erlynne'e bir çağrı
lık gitti. 
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LORD AUGUSTUS. - Öyleyse kimsenin bir diyece

ği yok ona, çocuğum. Ama niçin bunu bana önceden söy

lemedin? Beni bir yığın üzüntüden, ilenç olası anlaşmaz

lıktan kurtarmış olurdun. 

(Lady Agatha ile Mr. Hopper geçip sahne gerisinin so

lunda bulunan sete çıkarlar.) 

PARKER. - Mr. Cecil Graham! 

(Mr. Cecil Graham girer.) 

CECIL GRAHAM. (Lady Windermere 'i eğilerek se

lamlar, öte yana geçip Lord Windermere 'in elini sıkar.) İyi 

akşamlar, Arthur. Niye halimi hatırımı sormuyorsun? Her

kesin bana "nasılsın?" demesi hoşuma gider. Sağlığıma 

karşı derin bir ilgi duyduklarını gösterir bu. Ama şimdi bu 

gece hiç mi hiç iyi değilim. Yemeği bizimkilerle birlikte 

yedim. Acaba neden insanın ailesi bu kadar sıkıcı olur 

hep? Babam yemekten sonra ille ahlaktan söz açmak iste

di. Ben de ona: "Bu konuda anlayış gösterecek çağa girdi

niz," dedim. Fakat hep gördüğüm o ki, insanlar anlayış 

gösterecek çağa girer girmez, büsbütün anlayışsız oluyor

lar. Merhaba, Tuppy! Duyduğuma göre, yeniden evleniyor-

muşsunuz. Bu oyundan bıktığınızı sanırdım. 

LORD AUGUSTUS. - Sen iyiden iyiye saçmalıyor

sun artık delikanlı, iyiden iyiye saçmalıyorsun! 

CECIL GRAHAM. - Ha, sırası gelmişken sorayım 

Tuppy, hangisi doğruydu? iki kez evlenmiş, bir kez mi ay

rılmıştınız, yoksa iki kez ayrılmış, bir kez mi evlenmişti

niz. Ben diyorum ki, iki kez ayrılmış, bir kez evlenmişti

niz. Bu, çok daha olası görünüyor. 

LORD AUGUSTUS. - Pek kötü bir belleğim vardır. 
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Hangisinin doğru olduğunu gerçekten anımsamıyorum. 
(Sağa doğru uzaklaşır.) 

LADY PLYMDALE. - Lord Windermere, size bir şey 
sormak istiyorum, çok özel bir şey. 

LORD WINDERMERE. - Ay, bağışlayın, hoş görün 
beni, karımın yanına bir uğramam gerekiyor da. 

LADY PLYMDALE. - Ama böyle bir şeyi aklınızdan 
bile geçirmemelisiniz. Zamanımızda bir kocanın, herke
sin önünde karısıyla, azıcık da olsa, ilgilenir görünmesi çok 
tehlikelidir. Bu, yalnız kaldıkları zaman, ona hep dayak atı
yor sanılmasına neden olur. Dünya, mutlu bir evlilik yaşa
mını andıran şeyden öyle kuşku duyuyor ki artık. Her ney
se, ne olduğunu sofrada söylerim size. 

(Dans salonunun kapısına doğru yürür.) 

LORD WINDERMERE. (Ortada.) - Margaret, se
ninle biraz konuşmak istiyorum. 

LADY WINDERMERE. - Lütfen yelpazemi tutar mı
sınız, Lord Darlington? Teşekkür ederim. (Onun yanına ge
lir.) 

LORD WINDERMERE. - (Karısının yanına geçe
rek.) - Margaret, yemekten önce söylediğin şey olanaksız 
elbet, değil mi? 

LADY WINDERMERE. - O kadın bu gece buraya 
gelmeyecek. 

LORD WINDERMERE. (Orta sağda.) - Mrs. Erlyn-
ne buraya gelecek. Onu her ne biçimde olursa olsun üzer 
veya incitirsen, ikimizi de küçük düşürecek, acı çekmemi
ze neden olacaksın. Bunu iyice bil. Ah Margaret, ne olur 
inan bana. Bir kadın, kocasına inanmalıdır. 

LADY WINDERMERE. (Ortada.) - Londra, kocala-
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rma inanan kadınlarla dolu. İnsan onları her zaman tanı
yabilir. Öylesine mutsuz görünürler ki... Ama ben, onlar
dan biri olmak niyetinde değilim. (İleriye doğru yürür.) 
Lord Darlington, yelpazemi bana verir misiniz lütfen? Te
şekkür ederim... Yararlı bir şey yelpaze, değil mi?... Bu ge
ce bir arkadaşa gereksinmem var, Lord Darlington. Ona bu 
kadar çabuk gereksinmem olacağını bilmiyordum. 

LORD DARLINGTON. - Lady Windermere! Bu za
manın bir gün geleceğini biliyordum. Ama niçin bu gece? 

LORD WINDERMERE. - Ne olursa olsun söyleye
ceğim ona. Söylemeliyim. Bir olay çıkarsa ne yaparız? 
Korkunç bir şey olur. Margaret... 

PARKER. - Mrs. Erlynne! 
(Lord Windermere irkilir. Mrs. Erlynne girer. Çok za

rif giyinmiştir ve gayet ağırbaşlı bir edası vardır. Lady 
Windermere yelpazesini yakalar, sonra yere düşürür. Mrs. 
Erlynne 'e soğuk bir selam verir. O da nazik bir selamla kar
şılık verip salına salına yürüyerek odaya geçer.) 

LORD DARLINGTON. - Yelpazenizi düşürdünüz, 
Lady Windermere. 

(Yerden alıp ona verir.) 
Mrs. ERLYNNE. (Ortada.) - E, daha nasılsınız baka

lım, Lord Windermere? Karınız ne kadar sevimli, ne ka
dar güzelmiş! Tıpkı bir resim gibi. 

LORD WINDERMERE. (Yavaş bir sesle.) -'Ne kor
kunç bir düşüncesizlik ettiniz de geldiniz! 

Mrs. ERLYNNE. (Gülümseyerek.) - Ömrümde yaptı
ğım en akıllıca iş bu. Ha, sırası gelmişken söyleyeyim, bu 
akşam benimle fazlaca ilgilenmelisiniz. Kadınlardan ürkü-
yorum. Onların bazılarıyla beni tanıştırmalısmız. Erkek-
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leri her zaman idare edebilirim. Nasılsınız, Lord Augus
tus? Son zamanlarda beni adamakıllı unuttunuz. Dünden 
beri görmedim sizi. Korkarım vefasız çıktınız. Herkes ba
na öyle söylemişti zaten. 

LORD AUGUSTUS. (Sağda.) - Şimdi, gerçekten 
Mrs. Erlynne, izin buyurun da açıklayayım. 

Mrs. ERLYNNE. (Orta sağda.) - Hayır sayın Lord 
Augustus. Siz hiçbir şeyi açıklayamazsınız. En çekici ya
nınız da budur bence. 

LORD AUGUSTUS. - Ah, eğer bende çekicilik adı
na bir şeyler buluyorsanız Mrs. Erlynne -

(Birlikte konuşurlar. Lord Windermere, Mrs. Erlyn
ne 'in davranışlarını gözetleyerek ne yapacağını bilmez bir 
durumda odada dolaşır.) 

LORD DARLINGTON. (Lady Windermere 'e.) - Yü
zünüz ne kadar sararmış! 

LADY WINDERMERE. - Korkakların yüzü sarı olur 

hep. 

LORD DARLINGTON. - Baygınlığınız var gibi. Ge
lin sete çıkalım. 

LADY VINDERMERE. - Peki. (Parker'a.) Parker, 
pelerinimi dışarı gönder. 

Mrs. ERLYNNE. (Onun yanına geçerek.) -Lady Win
dermere, terasınızı ışıklarla,ne güzel donatmışsınız. Ro
ma'dakt Prens Doria'nınkini anımsatıyor bana. (Lady Win
dermere, soğuk bir edayla eğilir, Lord Darlington ile bir
likte sahneden çıkar.) Oo! Nasılsınız, Mr. Graham! Şu ba
yan, halanız Lady Jedburgh değil mi? Kendisiyle tanışma
yı çok isterdim. 

CECIL GRAHAM. (Kısaca bir duraksama ve şaşkın-
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lıkgeçirdikten sonra.) - A elbet, hay hay, eğer isterseniz. Ca-
roline hala, izin buyrun da, sizi Mrs. Erlynne ile tanıştırayım. 

Mrs. ERLYNNE. - Tanıştığımıza çok sevindim, La-
dy Jedburgh. (Kanepeye, onun yanına oturur.) Yeğeniniz
le ben pek sevişiriz. Onun siyasi uğraşma karşı derin bir 
ilgi duyuyorum. Eminim, yaşamda çok başarı gösterecek. 
Bir Tory (*) gibi düşünüp bir Radikal (**) gibi konuşuyor. 
Bunun da zamanımızda büyük bir önemi var. Hem de öy
lesine parlak bir konuşmacı ki... Ama bu yeteneğin ona 
kimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Daha dün Lord Allan-
dale Park'ta bana, Mr. Graham hemen hemen halası kadar 
iyi konuşur diyordu. 

LADY JEDBURGH. (Sağda.) - Hakkımda bu güzel 
sözleri söylemekle büyük bir incelik gösteriyorsunuz. 

(Mrs. Erlynne gülümser ve konuşmasını sürdürür.) 

DUMBY. (Cecil Graham'a.) - Mrs. Erlynne'i Lady 
Jedburgh ile tanıştırdın mı? 

CECIL GRAHAM. - Ne yapayım, zorunlu kaldım, 
dostum. Bir şey diyemedim. Bu kadın, insana ne isterse 
yaptırabiliyor. Ama nasıl, bilmiyorum. 

DUMBY. - Umarım benimle konuşmaya kalkmaz! 

(Lady Plymdale 'e doğru ağır ağır yürür.) 
Mrs. ERLYNNE. (Ortada, Lady Jedburgh 'e.) - Per

şembe mi? Büyük bir sevinçle. (Ayağa kalkar, Lord Win-
dermere ile güle güle konuşur.) Ne sıkıcı şeydir bu yaşlı 
dullara karşı nazik davranmak zorunluluğu! Ama böyle 
davranmanızı isterler hep. 

(*) İngiltere'de Tutucu Parti üyesi. 

(**) Geniş ölçüde düzeltim isteyen "Köktenci Parti" üyesi. 
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LADYPLYMDALE. (Mr. Dumby'ye.) - Kimdir Win
dermere ile konuşan şu kadın? Ne kadar da zarif giyinmiş!. 

DUMBY. - Bilemem, hiç tanımıyorum. Kötü bir Fran
sız romanının özel olarak İngiliz pazarı için hazırlanmış 
lüks bir baskısına benziyor. 

Mrs. ERLYNNE. - Ya, demek zavallı Dumby Lady 
Plymdale ile ha? İşittiğime göre, kadıncağız onu korkunç 
kıskanıyormuş. Bu gece benimle konuşmaya pek hevesli gö
rünmüyor. Anlaşılan çekiniyor ondan. Şu sansın kadınların 
huyu korkunçtur. Biliyor musunuz, ilkin sizinle dans etme
yi düşünüyorum Windermere. (Lord Windermere dudağını 
ısırır ve kaşlarını çatar.) Lord Augustus'u bu öyle kıskan
dıracak ki... Lord Augustus, (Lord Augustus sahne önüne ge
lir.) Lord Windermere ille kendisiyle dans etmemi istiyor il
kin. Ev sahibi olduğu için pek hayır diyemiyeceğim. Ama 
biliyorsunuz ki sizinle dans etmek çok daha hoşuma gider. 

LORD AUGUSTUS. (Yerlere kadar eğilerek.) - Keş
ke öyle olduğuna inanabilsem, Mrs. Erlynne. 

Mrs. ERLYNNE. - Bunu pekâlâ bilirsiniz. Ben, insa
nın ömrü boyunca sizinle dans edip de hep çekici bulaca
ğını göz önüne getirebiliyorum. 

LORD AUGUSTUS. (Elini beyaz yeleğinin üstüne 
koyarak.) - Oo, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bütün 
bayanlar içinde sizin kadar tapılmaya değer kimse yoktur. 

Mrs. ERLYNNE. - Ne güzel sözler bunlar! Öylesine 
yalın, öylesine içten! Tam hoşuma giden biçimde bir ko
nuşma. Peki, buketimi tutacaksınız öyleyse. (Lord Winder
mere'in kolunda dans salonuna doğru gider.) Oo, Mr. 
Dumby, nasılsınız bakalım? Son üç gelişinizde de evde bu
lunamadığıma üzüldüm doğrusu. Cumaya buyurun da öğ
le yemeğini birlikte yiyelim. 
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DUMBY. (Tam bir kayıtsızlıkla.) - Sevinerek, efen
dim. 

(Lady Plymdale, Mr. Dumby 'ye ateş püsküren gözler
le bakar. Lord Augustus, elinde buket, Mrs. Erlynne ile 
Lord Windermere 'in arkasından dans salonuna gider.) 

LADY PLYMDALE. (Mr. Dumby 'ye.) - Ah ne su ka
tılmamış bir canavarsın sen! Söylediğin bir sözcüğe bile 
inanamam artık. Niçin bana "Onu tanımıyorum," dedin? 
Arka arkaya üç kez görmeye gitmekteki amacın ne? Öğle 
yemeğine kesinlikle gitmeyeceksin oraya. Anlıyorsun ne 
demek istediğimi, değil mi? 

DUMBY. - Sevgili Lauracığım, gider miyim hiç? Ak
lımdan bile geçirmem. 

LADY PLYMDALE. - Adını söylemedin bana henüz. 
Kimdir bu kadın? 

DUMBY. (Hafifçe öksürür ve saçını düzeltir.) - Mrs. 
Erlynne adında biri. 

LADY PLYMDALE. - Şu kadın ha! 
DUMBY. - Evet, herkes onu bu adla çağırıyor. 
LADY PLYMDALE. - Aman ne ilginç, ne olağanüs

tü ilginç bir yaratık bu! Gerçekten ona alıcı gözüyle bak
malıyım. (Dans salonunun kapısına gider ve içeri bakar.) 
Onunla ilgili çok kötü şeyler işittim. Zavallı Winderme-
re'i yıkıma sürüklüyor diyorlar. Üstelik de, bu kadar yol 
iz bilir bir bayan diye geçinen Lady Windermere, onu evi
ne çağırıyor! Aman ne tuhaf! Ne tuhaf! Tam anlamıyla bu
dalaca bir iş yapmak için son derece iyi bir kadın olmak 
gerekiyor demek. Cuma günü öğle yemeğine gideceksin 
oraya. 

DUMBY. - Niçin? 
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LADY PLYMDALE. - Niçin olacak, kocamı da bir
likte götürmeni istiyorum da ondan. Son zamanlarda ilti
fatı o kadar artırdı ki, sunturlu bir baş belası kesildi, işte 
şimdi bu kadın, onun için tam biçilmiş kaftan, izin verdi
ği sürece, kocam çevresinde pervane gibi dönecek, beni de 
rahatsız etmeyecektir, inan bana, bu tür kadınlar çok ya
rarlıdırlar. Başkalarının evlilik yaşamının temelini oluştu
rurlar. 

DUMBY. - Ne anlaşılmaz bir insansın sen! 
LADY PLYMDALE. (Ona bakarak.) - Keşke sen de 

öyle olsan! 

DUMBY. - Öyleyimdir -, ama kendim için yalnızca. 
Dünyada iyice tanımak istediğim biri varsa, o da kendimim. 
Fakat şimdilik bunun için hiçbir olanak göremiyorum. 

(Dans salonuna geçerler. Lady Windermere ile Lord 
Darlington setten içeri girerler.) 

LADY WINDERMERE. - Evet. Onun buraya gelişi 
çok kötü, katlanılır şey değil. Bugün çayda ne demek iste
diğinizi ancak şimdi anlıyorum. Niçin bana doğrudan doğ
ruya söylemediniz? Söylemeliydiniz. 

LORD DARLINGTON. - Dilim varmadı. Bir erkek, 
başka bir erkek hakkında, bu gibi şeyleri söyleyemez. A-
ma bu gece size onu buraya çağırtacağını bilseydim, her
halde söylerdim. Bu aşağılamaya uğramazdınız bari. 

LADY WINDERMERE. - Onu ben çağırmadım. Yal
varmalarıma karşın, buyruklarıma karşın, gelmesi için üs
teledi. Ah, bu ev benim için haramdır artık. O, kocamla 
dans ederken, buradaki her kadının benimle alay ettiğini 
duyumsuyorum. Bunu hak etmiş olmak için ben ne yap
tım? Bütün yaşamımı bağışladım ona. O da aldı, yıprattı, 

50 



perişan etti. Kendi gözümden düştüm; yüreksizim - bir 
korkağım ben! 

(Kanepeye oturur.) 
LORD DARLINGTON. - Eğer sizi biraz olsun tanı

yorsam, biliyorum ki size böyle davranan bir adamla ya
şayamazsınız artık. Onunla ne biçim bir yaşam geçirecek
siniz? Günün her anında size yalan söylediğini duyumsa-
yacaksınız. Gözlerindeki bakışın yapmacık, sesinin yap
macık, okşayışının yapmacık, aşkının yapmacık olduğu
nu sezeceksiniz. Başkalarından bıktığı zaman size döne
cek, onu avutmak zorunda kalacaksınız. Başkalarına düş
kün olduğu zaman size gelecek, onu kendinize bağlama
ya uğraşacaksınız. Onun gerçek yaşamının maskesi, sırrı
nı gizleyecek örtüsü olacaksınız. 

LADY WINDERMERE. - Haklısınız, yerden göğe 
kadar haklısınız. Fakat ne yana döneyim, bilmiyorum. Ar
kadaşım olacağınızı söylemiştiniz, Lord Darlington. Söy
leyin, ne yapayım? işte şimdi arkadaşlık edin bana. 

LORD DARLINGTON. - Erkekle kadın arasında ar
kadaşlık olamaz. Nefret, düşmanlık, taparcasına bir saygı 
ve sevgi olur ama, arkadaşlık olmaz. Seviyorum sizi. 

LADY WINDERMERE. - Hayır, hayır! (Ayağa kal
kar.) 

LORD DARLINGTON. - Evet, seviyorum! Siz benim 
için dünyada her şeyden üstünsünüz. Kocanız ne veriyor 
size? Hiçbir şey. Nesi varsa, herkesin önünde sizi küçük 
düşürmek için, arkadaşlık çevrenize, yuvanıza, zorla sok
tuğu bu aşağılık kadına veriyor. Bense size yaşamımı su
nuyorum. 

LADY WINDERMERE. Lord Darlington! 
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LORD DARLINGTON. - Yaşamımı, bütün yaşamı
mı. Alın onu, ne isterseniz yapın... Seviyorum sizi. Şim
diye kadar hiçbir canlı varlığı sevmediğim bir aşkla sevi
yorum. Sizi ilk gördüğüm andan beri sevdim, körler gibi, 
taparcasına, çılgıncasına sevdim. Bunu bilmiyordunuz o 
zaman, şimdi biliyorsunuz. Bırakın bu evi, gidin bu gece. 
Başkalarının lafından, sosyetenin dedikodusundan ne çı
kar demeyeceğim. Bunlardan çok şey çıkar, hem de pek 
çok. Fakat yaşamda öyle anlar olur ki, insan şu iki yoldan 
birini seçmek zorunda kalır: Ya kendi ömrünü tas tamam, 
eksiksiz, bütün olarak sürmeyi; yahut da ikiyüzlü insanla
rın istediği yapmacık, basit, onursuz bir varlığı sürükleme
yi. İşte şimdi siz tam o andasınız. Bu iki yoldan birini se
çin! Ne olur sevgilim, seçin! 

LADY WINDERMERE. (Lord Darlington dan ya
vaş yavaş uzaklaşıp ürkek gözlerle ona bakarak.) - Yok ben
de o yürek. 

LORD DARLINGTON. (Arkasından giderek.) - Ha
yır, var sizde o yürek. Belki altı aylık bir acıya, hatta yüz-
karasma mal olacak bu sizin için. Ama artık onun adını de
ğil de, benimkini taşıdığınız zaman, her şey düzelecek. 
Margaret, Sevgilim, bir gün gelecek karım olacak sevgi
lim, evet karım! Biliyorsunuz bunu artık. Nesiniz şimdi? 
Yasanın size verdiği yeri bu kadın aldı. Hadi gidin, çıkın 
bu evden artık, başınız dimdik olarak, dudaklarınızda gü
lümsemeyle, gözlerinizde cesaretle çıkın. Bütün Londra 
bunu niçin yaptığınızı bilecek, bilecek ama, sizi kim kına
yacak? Hiç kimse. Hem kınasalar da ne çıkar? Yanlış mı? 
Yanlış olan nedir? Bir erkek için,utanma sıkılma nedir bil
meyen bir kadın uğruna karısını bırakıp gitmek yanlıştır; 
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bir kadın için de, onurunu bu biçimde lekeleyen bir erkek
le ömür sürmek. Bir kez bana "hiçbir işte uzlaşmaya ya
naşmam" demiştiniz. Şimdi de sakın yanaşmayın. Yürek
li olun! Kendinizi gösterin. 

LADY WINDERMERE. - Korkuyorum bunu yap
maktan. Bırakın düşüneyim, bekleyeyim. Kocam belki dö
ner bana. 

(Kanepeye oturur.) 
LORD DARLINGTON. - Siz de onu gene kabul eder

siniz, öyle mi? Ne yazık, düşündüğüm gibi çıkmadınız. Siz 
de tıpkı öteki kadınlar gibisiniz. Övgüsünü aşağı gördüğü
nüz bir dünyanın eleştirisiyle karşılaşmaktansa her şeye gö
ğüs germeye razısınız. Bir haftaya varmaz bu kadınla park
ta araba gezintilerine çıkacaksınız. O sizin gedikli konu
ğunuz, en yakın arkadaşınız olacak. Bu korkunç bağı bir 
atılışta koparmaktansa her şeye katlanacaksınız. Hakkınız 
var. Hiç yürekli değilmişsiniz, hiç. 

LADY WINDERMERE. - Ne olur, düşünecek vakit 
bırakın bana. Şimdi size yanıt veremem. (Elini sinirli si
nirli alnının üstünde dolaştırır.) 

LORD DARLINGTON. - Ya şimdi verirsiniz, ya ver
mezsiniz. 

LADY WINDERMERE. - Öyleyse hiç vermem. 
(Bir duraklama.) 

LORD DARLINGTON. - Yüreğimi parçalıyorsunuz 
benim! 

LADY WINDERMERE. - Benimki zaten paramparça. 
(Bir duraklama.) 
LORD DARLINGTON. - Yarın ingiltere'den ayrılı

yorum. Bu sizi son görüşümdür. Beni bir daha hiç görme-
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yeceksiniz. Bir an için yaşamlarımız kavuştu, ruhlarımız 
birbirine dokundu. Bundan böyle asla kavuşmamaları, bir
birlerine asla dokunmamaları gerek. Hoşça kaim Marga
ret. (Çıkar.) 

LADY WINDERMERE. - Ne kadar yalnızım yaşam
da! Ah, ne kadar yalnız! 

(Müzik durur. Berwick Düşesi ile Lord Paisley güle 
söyleye girerler. Öteki konuklar da dans salonundan içeri 
gelirler.) • 

BERWICK DÜŞESİ - Margaretciğim, biraz önce 
Mrs. Erlynne ile öyle tatlı tatlı lafladık ki. Doğrusu, bugün 
öğleden sonra onun hakkında size söylediklerime çok üzül
düm. Kuşkusuz, madem ki siz çağırdınız, kendisine kim
senin bir diyeceği olmasa gerek. Son derece alımlı bir ka
dın, hem yaşam üzerine çok akılcı görüşler var. "Bir defa
dan çok evlenen kimseleri hiç beğenmiyorum." dedi bana. 
Bu yüzden zavallı Augustus için korkum kalmadı artık. Ne
den insanlar ona karşı, aklım ermiyor bir türlü. Şu benim 
korkunç yeğenlerim - Savillelerin kızları yok mu? Onların 
başının altından çıkıyor bu. işleri güçleri hep dedikodudur 
zaten. Ama sizin yerinizde olsam, gene de Hamburg'a gi
derim, yavrum, gerçekten giderim. Çünkü o biraz fazla 
alımlı. Hani Agatha nerede? Ha, işte oradaymış. (Lady 
Agatha ile Mr. Hopper setten içeri girerler.) Mr. Hopper, 
bakın çok, çok kızdım size. Agatha'yı dışarı, sete çıkar
mışsınız. Bilmezsiniz ne kadar narindir o. 

HOPPER. (Orta solda.) - Çok özür dilerim Düşes. Bir 
dakika için çıkmıştık, sonra konuşmaya dalmışız. 

BERWICIK DÜŞESİ. (Ortada.) - Ah, o güzelim 
Avustralya üzerine herhalde, öyle mi? 
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HOPPER. - Evet. 
BERWICK DÜŞESİ. - Agatha, yavrum! 
(El işaretiyle onu çağırır.) 
LADY AGATHA. - Efendim, anneciğim. 
BERWICK DÜŞESİ. - E, sen ne yanıt verdin sevgili 

çocuğum? 

LADY AGATHA. - Peki, dedim anneciğim. 
BERWICK DÜŞESİ. (Sevgiyle.) - Biricik yavrum be

nim! Hep de en uygunu neyse, onu söylersin. Mr. Hopper! 
James! Agatha bana her şeyi anlattı, ikiniz de gizinizi ne 
kadar kurnazca saklamışsınız! 

HOPPER. - Öyleyse Agatha'yı alıp Avustralya'ya gö
türmeme bir şey demiyorsunuz, öyle mi Düşes? 

BERWICK DÜŞESİ. (Öfkeli öfkeli.) - Avustralya'ya 
mı? Aman, o korkunç, bayağı yerin adını anmayın bana. 

HOPPER. - Ama o gelmek isterim dedi. 
BERWICK DÜŞESİ. (Sert bir edayla.) - Öyle mi de

din, Agatha? 

LADY AGATHA. - Evet, anneciğim. 

BERWICK DÜŞESİ. - Agatha, dünyada en saçma ne 
varsa, onu söylersin. Öana sorarsanız, genel olarak Gros-
venor Alanı, oturmak için sağlığa daha uygun bir yerdir. 
Orada da bir sürü kaba saba insan vardır ama, hiç değilse 
sürüne sürüne öteye beriye gezinen o çirkin kangurular 
yoktur. Neyse bu konuyu yarın görüşlirüz. James, Agat-
ha'yı indirebilirsin. Öğle yemeğine geleceksin elbet, iki
de değil de bir buçukta gel, Düka'nın sana söyleyecekleri 
vardır, eminim. 

HOPPER. - Ben de Duka ile biraz laflamak isterdim, 
Düşes. Benimle henüz tek sözcük bile konuşmuş değil. 
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Ill KWK Is. DÜŞESİ.-Sanırımgöreceksiniz,yarınsi-
( epeyce söyleyeceği olacak. (Lady Agatha, Mr. Hopper 

ı/c birlikte çıkar.) Hadi artık iyi geceler, Margaret. Korka
rım bunlarınla de o eski öykü yavrum. Aşk - eh, ilk bakış
ta aşk değil ama, mevsimin sonunda aşk. Çok daha doyu
rucudur bu. 

LADY WINDERMERE. - İyi geceler, Düşes. 

(Berwick Düşesi Lord Paisley 'in kolunda çıkar.) 

LADY PLYMDALE. - Margaretciğim, ne güzel bir 
kadınla dans ediyordu kocan! Senin yerinde olsam çok 
kıskanırdım doğrusu. Yakın bir arkadaşın mı bari? 

LADY WINDERMERE. - Hayır. 

LADY PLYMDALE. - Ya, sahi mi? iyi geceler, canım. 

(Mr. Dumby'ye bakıp çıkar.) 
DUMBY. - Şu Hopper'in ne hoyrat davranışları var 

böyle! 

CECIL GRAHAM. - Oo! Görgüsüz kibarın biridir 
Hopper. Bildiğim kibar tiplerinin en kötüsü. 

DUMBY. - Anlayışlı kadındır şu Lady Windermere. 
Evli bayanların çoğu Mrs. Erlynne'in gelmesine razı ol
mazlardı. Fakat Lady Windermere^de sağduyu dedikleri o 
herkeste bulunmayan şey var. 

CECIL GRAHAM. - Windermere de düşüncesiz bir 
davranış kadar hiçbir şeyin insanı suçsuz göstermeyeceği
ni öyle bir biliyor ki. 

DUMBY. - Evet, Windermerecigim çağdaşlaşıyor 
nerdeyse. Böyle olacağı hiç aklımdan geçmezdi. 

(Lady Windermere 'i başıyla selamlayıp çıkar.) 

LADY JEDBURGH. - iyi geceler, Lady Windermere. 
Mrs. Erlynne ne alımlı bir kadın! Perşembe günü bize öğ-
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le yemeğine gelecek. Siz de buyurmaz mısınız? Piskopos 
ile sayın Lady Merton'u da bekleyeceğim, söz verdiler. 

LADY WINDERMERE. - Ne yazık ki doluyum, La
dy Jedburgh. 

LADY JEDBURGH. - Buna çok üzüldüm. Hadi gel 
yavrum. 

(Lady Jedburgh ile Miss Graham çıkarlar. Mrs. Erly fi
ne ile Lord Windermere girerler.) 

Mrs. ERLYNNE. - Güzel bir balo oldu doğrusu. Ba
na hep eski günleri anımsattı. (Kanepeye oturur.) Görüyo
rum ki sosyetede vaktiyle ne kadar kaçık vardıysa gene o 
kadar var. Hiçbir şeyi değişmemiş bulmak pek hoşuma 
gitti. Yalnızca Margaret dışında. O, adamakıllı güzelleşmiş. 
Kendisini son gördüğüm zaman - yirmi yıl önce - kundak
ta çirkin bir şeydi. İnan olsun, gerçekten çirkin. Ya sayın 
Düşes! Ya o tatlı Lady Agatha! Tam hoşuma giden kız ti
pi. Ha, ne diyecektim? Gerçekten Windermere, eğer ben 
Düşes'in gelini olursam -

LORD WINDERMERE. (Onun soluna oturarak.) -
Fakat siz -

(Mr. Graham geri kalan konuklarla birlikte çıkar. La
dy Windermere, kocası ile Mrs. Erlynne 'e aşağılama ve acı 
dolu bir bakışla bakar. Onlarsa varlığından haberli değil
dir onun.) 

Mrs. ERLYNNE. - Oo, evet, yarın on ikide gelecek. 
Bu gece önermek istedi. Ona bakarsanız önerdi de. Boyu
na önerdi durdu. Zavallı Augustus, bilirsiniz bir şeyi nasıl 
tutturur. Ne kötü bir huy! "Ama yarına kadar size bir ya
nıt vermeyeceğim." dedim. Elbette evleneceğim onunla. 
Hem diyebilirim ki, bugünün şöyle böyle ev kadınlarıyla 
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kıyaslanınca, pek beğenilecek bir eş olacağım ona. Lord 
Augustus'un da epeyce iyi yanı var. Bereket versin bunla
rın hepsi dışta. Tam iyi niteliklerin bulunması gereken yer
de. Kuşkusuz bu işte siz de benden yardımınızı esirgeme
yeceksiniz. 

LORD WINDERMERE. - Lord Augustus'u kışkırta
yım diye bana başvurulmuyor sanırım. 

Mrs. ERLYNNE. - Yoo, hayır. Bu işi ben yapıyorum. 
Ama siz de bana dolgunca bir gelir sağlayacaksınız Win
dermere, değil mi? 

LORD WINDERMERE. (Kaşlarını çatarak.) - Bu 
gece benimle görüşmek istediğiniz şey bu mu? 

Mrs. ERLYNNE. - Evet. 
LORD WINDERMERE. (Sabırsızlandığını gösteren 

bir davranışla.) - Onu burada konuşacak değilim. 

Mrs. ERLYNNE. (Gülerek.) - Öyleyse terasta konu
şuruz. Iş yaşamının bile güzel bir dekoru olmalıdır, değil 
mi Windermere? Uygun bir dekor içinde kadınların başa
ramayacağı şey yoktur. 

LORD WINDERMERE. - Yarın olsa, olmaz mı? 
Mrs. ERLYNNE. - Hayır. Biliyorsunuz ki yarın ona 

olumlu yanıt vereceğim. Eğer üç kuşak uzaklıkta bir am
ca çocuğundan, - veya ikinci bir kocadan -, yahut da bu tür 
uzak bir akrabadan kalma yılda - ha ne deyim? - 2000 tn-
giliz Liralık bir gelirim olduğunu da söyleyebilsem, ben
ce iyi bir şey olur. Çekiciliğimi artırır bu, değil mi? Şim
di bana bir iltifatta bulunmak için elinizde güzel bir fırsat 
var, Windermere. Ama siz iltifat etmekte pek becerikli de
ğilsiniz. Korkarım Margaret o güzel alışkanlığı edinmeniz 
için özendirmiyor sizi. Onun hesabına büyük bir yanlış bu. 
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Erkekler güzel şeyleri söylemeyi bırakınca, onları artık 

düşünmez de olurlar. Fakat ciddi olarak, 2000 İngiliz Li

rasına ne dersiniz? Bana kalırsa 2500 olsun. Çağdaş ya

şamda yedek akçe her şey demektir. Windermere, şu dün

yanın son derece eğlenceli bir yer olduğunu düşünmüyor 

musunuz? Bence öyle. 

(Lord Windermere ile birlikte sete çıkarlar. Dans sa

lonunda müzik başlar.) 

LADY WINDERMEPvE. - Artık bu evde daha fazla 

durmak olanaksız. Beni seven bir erkek bu gece bütün ya

şamını önüme serdi de geri çevirdim. Ne budalaymışım! 

Şimdi ben, benimkini ona sunacağım, benimkini ona ve

receğim, ona gideceğim. (Mantosunu giyer, kapıya gider, 

sonra geri döner. Masaya oturup bir mektup yazar, zarfa 

koyar ve masanın üstüne bırakır.) Zaten Arthur beni hiç

bir zaman anlamadı. Bunu okuyunca anlayacak. Yaşamı

nı dilediği gibi sürsün artık. Ben benimkine en iyi buldu

ğum, en doğru bulduğum yönü verdim. Evlilik bağını ko

paran odur, ben değilim. Ben yalnızca onun tutsaklık zin

cirini kırıyorum. (Çıkar.) 

(Parker soldan girer ve sağdaki dans salonuna geçer. 

Mrs. Erlynne girer.) 

Mrs. ERLYNNE. - Lady Windermere dans salonun

da mı? 

PARKER. - Hanımefendi şimdi dışarı çıktılar. 

Mrs. ERLYNNE. - Dışarı mı? Terasta değil ama. 

PARKER. - Hayır efendim, evden dışarı çıktılar. 

Mrs. ERLYNNE. (Irkilir, yüzünde şaşkın bir anlatım

la uşağa bakar.) - Evden dışarı mı? 
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PARKER. - Evet efendim. Saygıdeğer Lord için ma
sanın üstüne bir de mektup bıraktıklarını söylediler. 

Mrs. ERLYNNE. - Lord Windermere için bir mektup 
öyle mi? 

PARKER. Evet, efendim. 
Mrs. ERLYNNE. - Peki, teşekkür ederim. (Parker çı

kar. Dans salonundaki müzik durur.) Evinden gitti ha! Ko
casına yazılmış bir de mektup! (Yazı masasına gider, mek
tuba bakar. Onu alır, korkudan ürpere ürpere gene yerine 
koyar.) Hayır, hayır! Olamaz bu! Yaşam facialarını yinele
mez böyle! Ah, niçin bu korkunç kuruntu sarıyor beni? Ni
çin şimdi ömrümün unutmasını en çok istediğim bir anını 
anımsıyorum? Facialarını yineliyor mu yaşam? (Mektubu 
açar ve okur, sonra üzgün bir durumda bir sandalyeye çö
ker.) Ah, ne korkunç! Yirmi yıl önce babasına yazdığım 
aynı sözcükler! Bunun cezasını nasıl da acı acı çektim! Ha
yır, benim cezam, benim gerçek cezam bu gece, şimdi! 

(Hâlâ sağda oturmaktadır. Lord Windermere soldan 
girer.) 

LORD WINDERMERE. - Kanma hoşça kal dediniz 

mi? 
(Ortaya gelir.) 

Mrs. ERLYNNE. (Mektubu elinde buruşturarak.) -
Evet. 

LORD WINDERMERE. - Nerede kendisi? 

Mrs. ERLYNNE. - Çok yorgunmuş. Yatmaya gitti. 
"Başım ağrıyor." dedi. 

LORD WINDERMERE. - Bir gidip bakayım öyley
se. Bağışlarsınız beni, değil mi? 

Mrs. ERLYNNE. (Yerinden fırlayarak.) - Oo, hayır. 
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Ciddi bir şey yok. Yalnızca çok yorgun, o kadar. Hem da
ha yemek salonunda konuklar var hâlâ. Onlara özrünü bil
dirmenizi istiyor. "Beni kimse rahatsız etmesin," dedi. 
(Mektubu düşürür.) Size söyleyeyim diye de rica etti bana. 

LORD WINDERMERE. (Yerden mektubu alır.) - Bir 
şey düşürdünüz. 

Mrs. ERLYNNE. - Ha, evet, teşekkür ederim, benim 
şeyim. 

(Almak için elini uzatır.) 
LORD WINDERMERE. (Hâlâ mektuba bakarak.) -

Fakat karımın el yazısı bu, değil mi? 
Mrs. ERLYNNE. (Çabucak mektubu alır.) - Evet, öy

le - bir adres. Arabamı çağırsınlar, söyler misiniz lütfen? 

LORD WINDERMERE. - Başüstüne. 

(Sola doğru yürür ve çıkar.) 
Mrs. ERLYNNE. - Teşekkür ederim. Ne yapabilirim 

acaba? Ne yapabilirim? Önceden hiç duyumsamadığım 
güçlü bir sevginin uyandığını duyuyorum içimde. Ne ola
bilir bunun anlamı? Annenin başına gelenler kızınkine gel
memelidir. Korkunç bir şey olur bu. Onu nasıl kurtarabi
lirim? Çocuğumu nasıl kurtarabilirim? Bir an bir yaşamı 
yıkabilir. Bunu benden daha iyi kim bilir ki? Windermere 
evden uzaklaştırılmalıdır. Bu kesinlikle gerekli. (Sola doğ
ru gider.) Ama nasıl yapacağım bu işi? Bir yolunu bulup 
yapmalı. Oo! 

(Lord Augustus, elinde çiçek demetiyle, sağdan girer.) 
LORD AUGUSTUS. - Sayın hanımefendi, öyle bir 

merak içindeyim ki! Dileğime bir yanıt vermek iyiliğini 
yapmaz mısınız? 

Mrs. ERLYNNE. - Lord Augustus, dinleyin beni. Lord 
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Windermere'i hemen şimdi sizin kulübe götüreceksiniz, 
orada olabildiği kadar da uzunca bir zaman alıkoyacaksı
nız. Anlıyorsunuz, değil mi? 

LORD AUGUSTUS. - Ama siz bana erken yatıp er
ken kalkmanızı istiyorum, demiştiniz. 

Mrs. ERLYNNE. (Sinirli sinirli.) - Size ne söylüyor
sam onu yapın. Size ne söylüyorsam onu yapın. 

LORD AUGUSTUS. - Ya bunda benim kazancım? 
Mrs. ERLYNNE. - Kazancınız mı? Kazancınız mı? 

Oo! Onu yarın isteyin benden. Fakat bu gece Winderme
re'i gözünüzün önünden ayırmayın. Eğer ayıracak olursa
nız, sizi hiçbir zaman bağışlamayacağım. Yüzünüze bir da
ha hiç bakmayacağım. Sizinle artık hiçbir ilgim kalmaya
cak. Unutmayın, Windermere'i kulüpte alıkoyacaksınız, bu 
gece eve bırakmayacaksınız. (Soldan çıkar.) 

LORD AUGUSTUS. - Olur şey değil, daha şimdiden 
kocası sayılabilirim. Gerçekten sayılabilirim. (Arkasından 
şaşkın bir durumda gider.) 
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ÜÇÜNCÜPERDE 

Lord Darlington 'in dairesi. Sağda ocağın önünde ge
niş bir kanepe. Sahnenin arkasındaki pencereye boydan bo
ya bir perde çekilmiştir. Sağda ve solda kapılar. Sağda bir 
masa, üzerinde yazı takımları. Ortada bir masa, üzerinde 
sifonlar, bardaklar ve tantal çerçevesi. Solda bir masa, 
üzerindepuro ve sigara kutuları. Işıklar yanmaktadır. 

LADY WINDERMERE. (Ocağın başında ayakta du
rarak.) - Niçin gelmiyor acaba? Bu bekleyiş korkunç bir 
şey. Burada olmalıydı. Niçin değil? Olsaydı, tutku dolu söz
lerle içimde bir coşku uyandırırdı. Üşüyorum - sevgiden 
yoksun bir zavallı gibi üşüyorum. Şimdiye kadar Arthur 
mektubumu okumuştur herhalde. Beni sevse, arkamdan ge
lir, zorla geri götürürdü. Fakat sevmiyor. Bu kadın engel 
oluyor ona, bu onu büyülemiş, buyruğu altına almış. Eğer 
bir kadın bir erkeği ele geçirmek isterse, yalnızca onun için
deki en kötü yönsemeye seslenmelidir. Biz erkekleri tan-
nlaştınyoruz, onlar bizden uzaklaşıyorlar. Başkaları onla
rı köpek yerine koyuyor, yaltaklanıp bağlanıyorlar. Yaşam 
ne iğrenç! Ah! Ne çılgınlık ettim de geldim buraya! Ne kor
kunç bir çılgınlık! Ama gene de bilmiyorum, hangisi da-
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ha kötü acaba? Seven bir erkeğin insafına mı bırakılmak, 
yoksa insanın kendi evinde onurunu kıran bir erkeğin ka
rısı mı olmak? Hangi kadın bilir bunu? Tüm yeryüzünde 
hangi kadın? Ama yaşamımı vereceğim bu adam, beni hep 
sevecek mi bakalım? Ona ne getiriyorum? Gülmesini unut
muş dudaklar, ağlaya ağlaya kör olmuş gözler, sıcaklığını 
yitirmiş eller, bir de buz gibi soğuk bir yürek. Ona hiçbir 
şey getirmiyorum. Geri dönmeliyim. Hayır, dönemem. 
Mektubum beni onların pençesine düşürdü. Kabul etmez 
beni Arthur artık. Ah o uğursuz mektup! Hayır, Lord Dar
lington yarın İngiltere'den ayrılıyor. Onunla gideceğim. 
Başka çare yok. (Birkaç saniye oturur, sonra birdenbire ye
rinden fırlar, mantosunu giyer.) Hayır, hayır! Geri dönece
ğim. Arthur ne isterse yapsın bana. Bekleyemem burada. 
Çılgınlık ettim de geldim zaten. Hemen gitmeliyim. Lord 
Darlington'a gelince - Ah, işte geldi! Ne yapacağım şim
di? Ne diyebilirim ona? Bırakacak mı gideyim? Ben erkek
lerin hoyrat, korkunç olduklarını işitmiştim. Ay! (Yüzünü 
elleriyle kapar.) 

(Mrs. Erlynne soldan girer.) 
Mrs. ERLYNNE. - Lady Windermere! (Lady Winder

mere irkilir ve ona bakar. Sonra nefretle geri çekilir.) Tan
rıya çok şükür vaktinde geldim. Hemen kocanızın evine 
dönmelisiniz. 

LADY WINDERMERE. - Dönmeliyim, öyle mi? 

Mrs. ERLYNNE. (Buyurur gibi.) - Evet dönmelisiniz. 
Yitirecek bir saniye bile yok. Her an Lord Darlington eve 
gelebilir. 

LADY WINDERMERE. - Yaklaşmayın bana. 
Mrs. ERLYNNE. - Ah, siz yıkımın eşiğinde, korkunç 
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bir uçurumun kıyısmdasımz. Derhal buradan çıkmalısı
nız. Arabam köşe başında bekliyor. Hadi benimle birlikte 
gelin, binip doğru eve gidelim. (Lady Windermere manto
sunu çıkarıp kanepenin üstüne fırlatır.) Ne yapıyorsunuz? 

LADY WINDERMERE. - Mrs. Erlynne, eğer buraya 
gelmeseydiniz, geri dönecektim. Fakat sizi karşımda gör
düğüm için, içimden öyle geliyor ki, dünyada hiçbir güç 
beni Lord Windermere ile aynı çatı altında yaşamaya zor
layamaz artık. Sizi görünce tepeden tırnağa nefret kesili
yorum. Sizde bir şey var ki, en azgın öfkeyi kımıldatıyor 
içimde. Hem buraya niçin geldiğinizi de bilmiyorum. Be
ni kandırıp götürmeniz için kocam gönderdi sizi. Kendi
siyle aranızda ne gibi bir ilişki varsa, ona örtü görevi ya
payım diye. 

Mrs. ERLYNNE. - Aman! Böyle bir şey düşünmüyor
sunuz herhalde, düşünemezsiniz. 

LADY WINDERMERE. - Kocama dönün, Mrs. 
Erlynne. O sizindir artık, benim değil. Bir rezalet çıkacak 
diye korkuyor anlaşılan. Böyle korkaktır erkekler işte. Hem 
toplumun yasalarına aykırı davranırlar, hem de insanlann 
dilinden ödleri patlar. Ama kendini hazırlarsa iyi eder. Ba
şına bir rezalet gelecek. Bundan hiç kuşkusu olmasın. Hem 
Londra'da yıllardan beri kimsenin başına gelmiyen en çir
kin rezalet. Her bayağı gazetede kendi adını görecek, her 
iğrenç yaftada da benimkini. 

Mrs. ERLYNNE. - Hayır, hayır. 

LADY WINDERMERE. - Evet, görecek. Kendi gel
seydi eğer, açıkça söyleyeyim ki, benim için birlikte ha
zırlamış olduğunuz o onur kırıcı yaşama dönecektim. Dö
nüyordum zaten. Fakat kendi evde otursun, tarafından ha-
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berci diye de sizi göndersin - oo! Kepazeliktir bu yaptığı, 
kepazelik. 

Mrs. ERLYNNE. (Ortada.) - Lady Windermere, hem 
bana son derece haksızlık ediyorsunuz, hem de kocanıza. 
O sizin burada olduğunuzu bilmiyor bile. Sizi kendi evi
nizde her türlü tehlikeden uzak sanıyor. Kendi odanızda 
uyuyorsunuz sanıyor. Ona yazdığınız o çılgınca mektubu 
okumadı. 

LADY WINDERMERE. (Sağda.) - Hiç okumadı mı? 
Mrs. ERLYNNE. - Hayır. Bu konuda hiçbir şey bil

miyor. 
LADY WINDERMERE. - Beni ne kadar bön bir in

san sanıyorsunuz. (Ona doğru giderek.) Yalan söylüyorsu
nuz bana siz. 

Mrs. ERLYNNE. (Kendini tutarak.) - Yalan söylemi
yorum. Doğruyu söylüyorum size. 

LADY WINDERMERE. - Eğer kocam benim mek
tubumu okumadıysa, nasıl oluyor da siz burada bulunuyor
sunuz? Hiç utanmadan girdiğiniz o evi bırakıp çıktığımı 
size kim söyledi? Nereye gittiğimi size kim söyledi? Ko
cam elbet. Hem sizi de beni tuzağa düşürüp geri götüresi-
niz diye yolladı. (Sola geçer.) 

Mrs. ERLYNNE. (Orta sağda.) - Kocanız mektubu 
kesinlikle görmedi. Onu ben gördüm, ben açtım, ben oku
dum. 

LADY WINDERMERE. (Ona dönerek.) - Benim ko
cama yazdığım mektubu açtınız ha? Buna nasıl cesaret et
tiniz? Edemezsiniz! 

Mrs. ERLYNNE. - Edemez miyim? Oo! Yuvarlan
makta olduğunuz uçurumdan sizi kurtarmak için, dünya-
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da cesaret edemeyeceğim hiçbir şey yoktur, şu koca dün
yada hiçbir şey. İşte mektup. Onu kocanız okumadı. Hiç
bir zaman da okumayacak. (Ocağa giderek.) Asla yazıl-
mamalıydı bu. (Yırtıp ateşe atar.) 

LADY WINDERMERE. (Sesinde ve bakışında son
suz bir nefretle.) - Bütün bunları söylüyorsunuz ama, yine 
de o mektubun benim olduğunu nerden bileyim? Böyle su
dan, basbayağı bir düzenle beni aldatabileceğinizi sanıyor
sunuz anlaşılan! 

Mrs. ERLYNNE. - Ah, niçin sözlerimin hiçbirine 
inanmıyorsunuz? Buraya gelmekteki amacım nedir sanı
yorsunuz? Büsbütün yıkıma sürüklenmenizi önlemekten 
başka, sizi korkunç bir yanlışlığa düşmekten kurtarmak
tan başka nedir? Şimdi yakılan mektup sizin mektubunuz-
du. Ant içerim. 

LADY WINDERMERE. (Yavaşyavaş.) - Ben bakma
dan önce onu yakmak için epey uğraştınız ama. İnanamam 
size. Yaşamı baştan başa bir yalan olan siz, nasıl olur da 
herhangi bir şey hakkında doğru söylersiniz? (Oturur.) 

Mrs. ERLYNNE. (Çabuk çabuk.) - Benim hakkımda 
ne isterseniz onu düşünün. Beni yermek için ne isterseniz 
onu söyleyin. Ama evinize dönün, kocanıza dönün. Sevi
yorsunuz onu. 

LADY WINDERMERE. (Asık bir suratla.) - Sevmi
yorum onu ben. 

Mrs. ERLYNNE. - Seviyorsunuz. Hem biliyorsunuz 
ki, o da sizi seviyor. 

LADY WINDERMERE. - Sevgiden mevgiden anla
maz o. Anlasa da ancak sizin kadar anlar. Ama biliyorum 
ben ne istediğinizi. Beni eve döndürmekte büyük bir çıka-
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nnız olacak sizin. Aman Tanrım! Kim bilir nasıl bir yaşam 

süreceğim o zaman! İnsaf, acıma nedir bilmeyen bir kadı

nın elinde oyuncak olacağım. Öyle bir kadın ki, onu tanı

mak insanı alçaltır, onu bilmek insanı küçültür. Kötü bir 

kadın, kan koca arasına giren bir kadın. 

Mrs. ERLYNNE. (Umutsuzluk içinde olduğunu belir

ten bir davranışla.) - Lady Windermere, ne olur söyleme

yin bu korkunç şeyleri. Onların ne kadar korkunç olduğu

nu bilmiyorsunuz; ne kadar korkunç, ne kadar haksız. Din

leyin, dinlemelisiniz. Tek siz kocanıza dönün, söz veriyo

rum, onunla bir daha hiçbir bahaneyle haberleşmeyeceğim. 

Onu hiçbir zaman görmeyeceğim. Bundan böyle ne onun 

yaşamıyla bir ilgim kalacak, ne de sizinkiyle. Bana verdi

ği parayı, aşkından değil, benden nefret ettiği için verdi; 

beni taparcasına sevdiği için değil, aşağı gördüğü için ver

di. Ona sözüm geçiyorsa, bu -

LADY WINDERMERE. (Ayağa kalkarak.) - Ya! Sö

zünüzü geçirdiğinizi açıkça söylüyorsunuz demek! 

Mrs. ERLYNNE. - Evet, nedenini de söyleyeceğim. 

Size olan sevgisidir bu kocanızın, Lady Windermere. 

LADY WINDERMERE. - Ben buna inanır mıyım sa

nıyorsunuz? 

Mrs. ERLYNNE. - inanmanız gerekir. Doğrudur çün

kü. Size karşı sevgisidir ki, ona boyun eğdirdi - ah! buna ne 

ad verirseniz verin, baskı deyin, gözdağı deyin, ne isterse

niz onu söyleyin. Fakat bu, onun size olan sevgisidir. Sizi 

- utançtan korumak isteğidir. Evet utançtan, rezaletten. 

LADY WINDERMERE. - Ne demek istiyorsunuz? 

Amma da küstahmışsınız! Sizinle ne alışverişim var be

nim? 
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Mrs. ERLYNNE. (Alçakgönüllü bir edayla.) - Hiç. 

Bunu bilmiyorum. Yalnızca size söyleyeyim ki, kocanız si

zi seviyor. Ömrünüz boyunca böyle bir sevgiyle bir daha 

hiç karşılaşmayabilirsiniz. Böyle bir sevgiyle bir daha hiç 

karşılaşmayacaksınız. Eğer onu elden kaçırırsanız, öyle 

bir gün gelebilir ki, aşk için kıvranırsınız da vermezler; aşk 

için yalvarırsınız da sizden onu esirgerler. Ah! Arthur se

viyor sizi. 

LADY WINDERMERE. - Arthur ha? Bir de bana 

aranızda hiçbir şey yok diyorsunuz, değil mi? 

Mrs. ERLYNNE. - Lady Windermere. Tanrı biliyor ki, 

kocanız suçsuzdur; size karşı hiçbir suç işlememiştir. Ben

se - açıkça söyleyeyim ki, içinize böyle korkunç bir kuş

kunun gireceğini hiç düşünmedim. Şu kadarcık aklımdan 

geçirseydim, sizin veya onun yaşamına kanşmaktansa öl

meyi yeğlerdim, ah ölmeyi, seve seve ölmeyi. 

(Sağdaki kanepeye doğru yürür.) 

LADY WINDERMERE. Sanki acıma duygusuyla do

lu bir yüreğiniz varmış gibi konuşuyorsunuz. Sizin gibi ka

dınlar kalpsiz olur. Kalp denen şey bulunmaz sizde. Siz alı

nır ve satılırsınız. (Orta solda oturur.) 

Mrs. ERLYNNE. (Acısını belirten bir davranışla ir-

kilir. Sonra kendini tutar, Lady Windermere 'in oturduğuye-

re gelir. Konuşurken ellerini ona doğru uzatır, fakat dokun

maya cesaret edemez.) - Hakkımda ne isterseniz onu dü

şünün. Bir anlık üzüntüye bile değmem ben. Ama benim 

yüzümden gençliğinize, güzelliğinize kıymayın. Hemen 

şimdi bu evden çıkıp girmezseniz, kim bilir ilerde başını

za neler gelebilir, insan tuzağa düşer; horlanır; aldatılır; yü

züstü bırakılır; alaya alınır, aşağılanır; toplum dışına atı-
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hr; kapıları suratına kapanmış bulur; her an yüzündeki 
maske sıyrılmasın diye tir tir titreyerek, içeriye çirkin, do
lambaçlı yollardan sokulmak zorunda kalır; boyuna da ku
laklarında dünyanın attığı kahkahanın çınladığı, bugüne 
kadar dökülen gözyaşlarından daha acıklı olan o korkunç 
kahkahanın çınladığını duyar durur. Siz bunların ne oldu
ğunu bilmezsiniz, insan günahını öder, sonra yine öder, 
ömrü boyunca öder. Bunu hiçbir zaman bilmemelisiniz 
siz. Bana gelince, eğer acı çekmek bir ödeme sayılırsa, bu 
anda ben bütün günahlarımın, her ne olursa olsunlar, kar
şılığını ödemiş bulunuyorum. Çünkü bu gece siz kalpsiz 
bir insanda bir kalp yarattınız. Yarattınız ve kırdınız. Ney
se geçelim bunu. Ben kendi yaşamımı yıkmış olabilirim. 
Ama sizin yaşamınızı yıkmanrza izin vermeyeceğim. Siz 
- çünkü siz, daha ancak bir genç kızsınız. Yok olursunuz. 
Bir kadının onurunu yeniden kazanabilmesini sağlayacak 
türden bir zeka da yok sizde. Ne kurnazsınız, ne atılgan. 
Onursuzluğa katlanamazsınız siz. Hayır! Hadi dönün La
dy Windermere, kocanıza dönün, ikiniz de birbirinizi se
viyorsunuz. Bir çocuğunuz var Lady Windermere. O yav
ruya dönün, o yavru ki, belki şimdi bile, acı veya sevinç 
içinde sizi aramaktadır. (Lady Windermere ayağa kalkar.) 
Tanrı size o çocuğu verdi. Sizden onun yaşamına güzel bir 
yön vermenizi, üzerine kol kanat germenizi isteyecektir. 
Sizin yüzünüzden yaşamı yıkılırsa, Tanrı'ya ne yanıt ve
receksiniz? Evinize dönün, Lady Windermere. Kocanız 
seviyor sizi. Size karşı duyduğu sevgiden bir an bile uzak-
laşmamıştır. Fakat bin tane sevgilisi de olsa, siz çocuğu
nuzla kalmalısınız. Size karşı haşin de davransa, çocuğu
nuzdan ayrılmamalısınız. Size kötülük de yapsa, çocuğu-
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nuzla birlikte oturmalısınız.Sizi bırakıp gitse de, yeriniz yi

ne yavrunuzun yanıbaşında olmalı. 

(Lady Windermere birdenbire hıçkıra hıçkıra ağla

maya başlar ve yüzünü elleriyle kapatır. Mrs. Erlynne ona 

doğru koşarak.) 

Lady Windermere! 

LADY WINDERMERE. (Çaresiz kalmış bir çocuk 

gibi, ellerini ona doğru uzatarak.) - Beni eve götürün. Be

ni eve götürün. 

Mrs. ERLYNNE. (Onu kucaklamak üzeredir. Sonra 

kendini tutar. Yüzünde hiç görülmedik bir sevinç anlatımı 

vardır.) - Gelin! Hani nerede mantonuz? (Onu kanepeden 

alarak.) İşte. Giyin. Hemen gelin. (Kapıya doğru giderler.) 

LADY WINDERMERE. - Durun! Dışarda sesler var, 

işitmiyor musunuz? 

Mrs. ERLYNNE. - Hayır, hayır! Hiç kimse yok. 

LADY WINDERMERE. - Evet, var! Dinleyin! Ey

vah, kocamın sesi! içeri geliyor! Ne olur kurtarın beni! Ah, 

bu bir dolap! Onu siz çağırttınız. (Dışardan sesler duyu

lur.) 

Mrs. ERLYNNE. - Susun! Sizi kurtarmak için bura

dayım işte, kurtarabilirsem eğer. Ama korkarım ki pek geç! 

Şuraya! (Pencereye boydan boya gerilmiş olan perdeyi işa

ret eder.) İlk fırsatta sıvışın dışarı, eğer bir fırsat geçerse 

elinize! 

LADY WINDERMERE. - Ya siz? 

Mrs. ERLYNNE. - Oo, hiç düşünmeyin beni. Ben on

ları çekinmeden karşılayacağım. (Lady Windermere per

denin arkasına saklanır.) 

71 



LORD AUGUSTUS. (Dışardan.) - Boş laf bunlar 
Windermerecigim, sakın beni bırakıp gideyim deme. 

Mrs. ERLYNNE. - Eyvah, Lord Augustus! Öyleyse 
asıl ben mahvoldum. 

(Bir an duraksar, sonra çevresine bakının Sağdaki ka
pı gözüne ilişir, oradan çıkar. Lord Darlington, Mr. Dum-
by, Lord Windermere, Lord Augustus Lor ton, Mr. Cecil 
Graham girerler.) 

DUMBY. - Öf, ne can sıkıcı bir şey, bu saatte kulüp
ten kapı dışarı edilmek! Daha saat iki. (Bir koltuğa çöker.) 
Gecenin canlı zamanı henüz başlıyor. (Esner ve gözlerini 
kapar.) 

LORD WINDERMERE. - Lord Darlington, Augus-
tus'un bizi zorla size getirmesine izin vermekle büyük bir 
iyilikte bulundunuz. Ama korkarım, ben çok kalamaya
cağım. 

LORD DARLINGTON. - Sahi mi? Pek üzüldüm doğ
rusu. Bir puro içersiniz, değil mi? 

LORD WINDERMERE. - Teşekkür ederim. (Otu
rur.) 

LORD AUGUSTUS. (Lord Windermere'e.) - Canım 
oğlum, şu gitmeyi aklından çıkar. Seninle konuşulacak 
epeyce işim var, hem de kahrolası önemli işler. 

(Onunla birlikte soldaki masaya oturur.) 

CECIL GRAHAM. - Oo, biz hepimiz biliyoruz bun
ların ne olduğunu. Tuppy, Mrs. Erlynne'den başka bir ko
nu üzerinde konuşamaz. 

LORD WINDERMERE. - Peki ama, bu sizin işiniz 
değil Cecil, öyle değil mi? 

CECIL GRAHAM. - Hayır değil. İşte asıl bunun için 
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beni ilgilendiriyor. Kendi işlerimle uğraşırken sıkıntıdan 

patlarım hep. Başkalarının işleriyle uğraşmak daha hoşu

ma gider. 

LOPvD DARLINGTON. - Bir şeyler içsenize arka

daşlar. Cecil, siz bir viskiyle soda buyurmaz mısınız? 

CECIL GRAHAM. - Teşekkür ederim, alırım. (Lord 

Darlington ile birlikte masaya gider.) Mrs. Erlynne'in bu 

gece güzelliği üstündeydi, değil mi? 

LORD DARLINGTON. - Ben onun hayranlarından 

değilim. 

CECIL GRAHAM. - Önceden ben de değildim ama, 

şimdi oldum. Niçin mi diyeceksiniz? Ne yaptı yaptı, bana 

kendini zavallı Caroline halacığa sundurdu da ondan. Sa

nırım, yemeğe gidecek oraya. 

LORD DARLINGTON. (Şaşkınlıkla.) - Yok canım?. 

CECIL GAHAM. - Sahi, gidecek. 

LORD DARLINGTON. - Ne olur beni bağışlayın ar

kadaşlar. Yarın buradan gidiyorum. Birkaç mektup yaz

mam gerekiyor da. 

(Yazı masasına gidip oturur.) 

DUMBY. - Zeki kadın şu Mrs. Erlynne doğrusu. 

CECIL GRAHAM. - Merhaba Dumby. Ben sizi uyu

yor sanıyordum. 

DUMBY. - Uyuyorum ya! Ben hep uyurum zaten. 

LORD AUGUSTUS. - Çok zeki bir kadın. Benim ne 

Tanrı 'mn belası bir deli olduğumu adamakıllı biliyor. Ken

di bildiğim kadar biliyor. (Cecil Graham gülerek ona doğ 

ru gelir.) Ah, gülebilirsiniz oğlum. Ama insanın yaşamdıı 

kendini tümüyle anlayan bir kadına raslaması ne büyü k biı 

şeydir, bilir misiniz ne büyük! 
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DUMBY. - Çok tehlikeli bir şeydir bu. Evlenmekle 

sona erer hep. 

CECIL GRAHAM. - Ama Tuppy onu bir daha hiç 

görmeyeceğinizi sanıyordum ben. Evet, dün akşam kulüp

te bana öyle söylemiştiniz. Hani bir şeyler işittiğinizi -

(Kulağına fısıldar.) 

LORD AUGUSTUS. - Ha, açıkladı o konuyu. 

CECIL GRAHAM. - Ya Wiesbaden işini? 

LORD AUGUSTUS. - Onu da. 

CECIL GRAHAM. - Peki, ya gelirini Tuppy? Onu da 

açıkladı mı? 

LORD AUGUSTUS. (Çok ciddi bir sesle.) - Onu da 

yarın açıklayacak. 

(Cecil Graham yine ortadaki masaya gider.) 

DUMBY. - Şimdiki kadınlar korkunç biliyorlar işle

rini. Büyükannelerimizin de gözleri göklerdeydi kuşkusuz, 

fakat kız torunlarının gözleri, - aman Tanrım! - ancak ka

rı, yağmuru kendi tarlalarına yağdıran göklerde. 

LORD AUGUSTUS. - Siz ona kötü bir kadın damga

sı vurmak istiyorsunuz ama, o hiç de sandığınız gibi değil. 

CECIL GRAHAM. - Oo, kötü kadınlar bunaltır insa

nı, iyi kadınlar da sıkar. Aralarındaki tek ayrım budur işte. 

LORD AUGUSTUS. (Purosunu tüttürerek.) - Mrs. 

Erlynne'in önünde bir gelecek var. 

DUMBY. - Ardında da bir geçmiş. 

LORD AUGUSTUS. - Geçmişi olan kadınlar bence 

daha iyi. Onlarla konuşmak, Tanrı belasını versin, her za

man için pek eğlencelidir, pek. 

CECIL GRAHAM. - iyi öyleyse, onunla konuşacak 
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bir sürü konu bulacaksınız, Tuppy. (Yerinden kalkıp ona 

doğru gider.) 

LORD AUGUSTUS. - Ee, tadını kaçırdınız artık de

likanlı, yavaş-yavaş can sıkmaya başlıyorsunuz. 

CECIL GRAHAM. (Ellerini onun omuzlarına koyar.) 

- Aman Tuppy, biçiminiz görünüşünüz bozuldu, huyunuz 

suyunuz değişti, kala kala bir soğukkanlılığınız kaldı, ba

ri onu yitirmeyin. 

LORD AUGUSTUS. - Ey oğul, eğer Londra'da en iyi 

huylu adam ben olmasam -

CECIL GRAHAM. - Size daha çok saygı gösterirdik, 

değil mi Tuppy? (Ağır ağır uzaklaşır.) 

DUMBY. - Bugünün gençleri pek hoyrat. Boyalı saç

lara hiç mi hiç saygıları yok. (Lord Augustus ö/keli öfkeli 

çevresine bakının) 

CECIL GRAHAM. - AmaMrs. Erlynne'in sayın Tup-

py'ye karşı çok büyük bir saygısı var. 

DUMBY. - Öyleyse Mrs. Erlynne, öteki bayanlara 

pek beğenilecek bir örnek oluyor. Zamanımızda birçok ka

dının, kocalan olmayan erkeklere karşı davranışları son de

rece kaba. 

LORD WINDERMERE. - Dumby, gülünç oluyorsu

nuz artık. Cecil, siz de epeyce boşboğazlık ettiniz. Bırakın 

bakayım Mrs. Erlynne'in kuyruğunu. Gerçekten hiçbir şey 

bilmiyorsunuz onun hakkında, boyuna da dedikodusunu 

yapıyorsunuz. 

CECIL GRAHAM. (Ona doğru orta sola gelerek.) -

Yoo, Arthurcuğum, hiçbir zaman dedikodu yapmam ben. 

Yalnızca gevezelik ederim. 
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LORD WINDERMERE. - Dedikoduyla gevezelik 
arasında ne aynm var? 

CECIL GRAHAM. - Oo, gevezelik hoş bir şeydir. 
Tarih, örneğin, baştan başa gevezelikten ibarettir. Ama de
dikodu, ahlak dersleriyle şişirilmiş gevezeliktir. Oysaki 
ben, hiçbir zaman ahlak hocalığı etmeye kalkmam. Ahlak 
dersi veren erkek, çok kez iki yüzlüdür; ahlak dersi veren 
kadınsa, her zaman için çirkin. Dünyada bir kadına, zama
nın düşünce ve inançlarına uymaz bir vicdan kadar yaraş
mayan şey yoktur. Ama şurasını da hoşnutlukla söyleye
yim ki, kadınların çoğu bilir bunu. 

LORD AUGUSTUS. - Ben de tıpkı böyle düşünüyo
rum çocuğum, tıpkı böyle. 

CECIL GRAHAM. - Bunu işittiğime üzüldüm, Tup-
py. Ne zaman başkaları düşüncemi uygun bulsa, herhalde 
yanılmışımdır derim. 

LORD AUGUSTUS. - Çocuğum, ben sizin yaşınız-
dayken -

CECIL GRAHAM. - Fakat siz hiçbir zaman benim ya
şımda olmadınız Tuppy, bu gidişle de hiç olmayacaksınız 
(Sahnenin orta gerisine gider.) Baksanıza, Darlington, ha
di iskambilleri verin de oynayalım. Siz de oynarsınız Art
hur, değil mi? 

LORD WINDERMERE. - Hayır, teşekkür ederim 
Cecil. 

DUMBY. (İçini çekerek.) - Aman Tanrım! Şu evlilik 
bir erkeği ne duruma sokuyor bakın! Sigara gibi baştan çı
kartıyor insanı, üstelik çok daha da pahalı. 

CECIL GRAHAM. - Siz oyuna oturacaksınız herhal
de, Tuppy? 
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LORD AUGUSTUS. (Masada kendine bir kadeh kon

yakla soda doldurarak.) - Oturamam yavrum. Bir daha 

oyun moyun oynamayacağım, içki içmeyeceğim diye söz 

verdim Mrs. Erlynne'e. 

CECIL GRAHAM. - Aman Tuppyciğim, sakın sizi 

ayartıp erdem yoluna saptırmasınlar. Düzeltilirseniz, büs

bütün çekilmez bir adam olursunuz. Kadınların en kötü ya

nı budur işte: insandan iyi olmasını isterler hep. Ama bi

zimle tanıştıkları zaman iyiysek eğer, bizi şu kadarcık ol

sun sevmezler.Onlar bizi elle tutulamayacak kadar kötü 

bulsunlar isterler, çekicilik adına hiçbir şeyimiz kalmaya

cak kadar iyi olunca da bırakıp gitsinler. 

LORD DARLINGTON. (Sağ yanda mektup yazmak

ta olduğu masadan kalkarak.) - Şurası bir gerçek ki, bizi 

hep kötü bulurlar. 

DUMBY. - Kötü olduğumuzu sanmıyorum. Bence 

Tuppy'den başka hepimiz iyiyiz. 

LORD DARLINGTON. - Hayır. Hepimiz yerlerde 

sürünüyoruz, ama bazılarımızın gözleri yıldızlarda. (Or

tadaki masaya oturur.) « 

DUMBY. - "Hepimiz yerlerde sürünüyoruz, ama ba

zılarımızın gözleri yıldızlarda", öyle mi? Vallahi, bu gece 

pek romantiksiniz Darlington. 

CECIL GRAHAM. - Romantik de söz mü! Siz aşık 

olsanız gerek. Hangi kıza bakalım? 

LORD DARLINGTON. - Sevdiğim kadının başı bağ

lı, yahut da kendi öyle sanıyor. (Konuşurken elinde olma

yarak Lord Windermere 'e bir göz atar.) 

CECIL GRAHAM. - Evli bir kadın öyleyse! Güzel, 
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dünyada s\li bir kadının bağlılığı gibi bir şey yoktur. Hiç
bir evli erkeğin bilmediği şeydir bu. 

LORD DARLINGTON. - Ah, o beni sevmiyor ama. 
İyi bir kadın o, ömrümde rasladığım tek iyi kadın. 

CECIL GPvAHAM. - Ömrünüzde Tasladığınız tek iyi 
kadın mı? 

LORD DARLINGTON. - Evet. 
CECIL GRAHAM. (Bir sigara yakarak.) - Olur şey 

değil! Talihli bir adamsınız öyleyse. Niçin mi diyeceksiniz? 
Ben yüzlerce iyi kadına rasladım da ondan, iyi kadınlardan 
başkasına hiç raslamamış gibiyim. Dünya baştan başa iyi 
kadınlarla dolu. Onları tanımak için bilgin olmak istemez. 

LORD DARLINGTON. - Temiz, suçsuz bir kadın bu. 
Biz erkeklerin yitirdiğimiz her şey onda var. 

CECIL GRAHAM. - Sayın dostum, biz erkekler te
miz, suçsuz kalsaydık, ne olacaktı sanki? Özene bezene bu
lup yakamıza taktığımız bir çiçek, çok daha güzel bir etki 
yaratır çevremizde. 

DUMBY. - Sizi gerçekten sevmiyor demek. 

LORD DARLINGTON. - Hayır, sevmiyor. 
DUMBY. - Kutlarım, sayın dostum. Bu dünyada yal

nızca iki facia vardır. Biri, insanın istediğini elde edeme
mesi, öteki de etmesidir. Bu sonuncusu en kötüsüdür; ger
çek bir faciadır. Fakat sizi sevmediğini duyunca, içimde bir 
merak uyandı. Sizi sevmeyen bir kadını ne zamana kadar 
sevebilirsiniz, Cecil? 

CECIL GRAHAM. - Beni sevmeyen bir kadını mı? 
Oo, ömrüm boyunca. 

DUMBY. - Ben de. Ama böylesine raslamak o kadar 
zor ki. 
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LORD DARLINGTON. - Nasıl oluyor da kendinizi 
böyle dev aynasında görüyorsunuz, Dumby? 

DUMBY. - Kendimi dev aynasında gördüğüm için 
söylemedim. Üzülünecek bir şey diye söyledim bunu. Be
ni çılgın gibi, delicesine, taparcasına sevenler oldu da. A-
ma bu duruma üzülmüyor da değilim. Kafam şişti artık. 
Ara sıra bana biraz dinlenecek zaman bıraksınlar istiyo
rum. 

LORD AUGUSTUS. (Çevresine bakınarak.) - Ken
dinizi eğitecek zaman, sanırım. 

DUMBY. - Hayır, bütün öğrendiklerimi unutacak za
man. Bu çok daha önemlidir, Tuppyciğim. 

(Lord Augustus sandalyesinde bir türlü rahat edemi-
yormuş gibi kımddanır.) 

LORD DARLINGTON. - Siz ne alaycı, ne "cynic" 
adamlarsınız böyle! 

CECIL GRAHAM. - "Cynic'" de ne demek? (Kane
penin arkasına oturarak.) 

LORD DARLINGTON. - Her şeyin fiyatını bilip de, 
hiçbir şeyin değerini bilmeyen adam. 

CECIL GRAHAM. - Duygularına fazla kapılan bir 
insan da, Darlingtoncuğum, her şeye olduğundan çok de
ğer verip, bir tek şeyin bile çarşıdaki fiyatını bilmeyen 
adamdır. 

LORD DARLINGTON. - Siz hep benim tuhafıma gi
dersiniz, Cecil. Deneyimli bir adam gibi konuşursunuz da. 

CECIL GRAHAM. - Deneyimliyimdir ya. (Ocağın 
önüne doğru yürür.) 

LORD DARLINGTON. - Ama çok, çok gençsiniz 
daha. 
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CECIL GRAHAM. - Böyle düşünmek büyük bir yan
lıştır işte. Deneyim, yaşamla ilgili bir içgüdü konusudur. 
Bu bende var, ama Tuppy'de yok. Deneyim, Tuppy'nin 
yanlışlarına verdiği addır. Bu kadar. 

(Lord Augustus öfkeli öfkeli çevresine bakının) 
DUMBY. - Deneyim, herkesin yanlışlarına verdiği 

addır. 

CECIL GRAHAM. (Arkası ocağa dönük olarak ayak
ta durur.) - insan hiçbir yanlış yapmamalı. 

(Kanepe üzerinde Lady Windermere 'in yelpazesini 
görür.) 

DUMBY. - Onlar olmasa, yaşam çok sönük olurdu. 

CECIL GRAHAM. - Elbet, sevdiğiniz bu kadına, bu 
iyi kadına tümüyle bağlısınız Darlington, değil mi? 

LORD DARLINGTON. - Cecil, insan bir kadını ger
çekten severse, onun gözünde dünyadaki bütün öteki ka
dınlar kesin olarak anlamını yitirir. Aşk insanı değiştirir. 
Ben de değiştim. 

CECIL GRAHAM. - Sahi mi! Aman ne ilgiçekici 
şey! Tuppy, sizinle azıcık konuşmak istiyorum. 

(Lord Augustus hiç aldırış etmez.) 
DUMBY. - Tuppy ile konuşmaktan bir şey çıkmaz. Ha 

onunla konuşmuşsunuz, ha duvarla, ikisi de bir. 

CECIL GRAHAM. - Ama ben duvarla konuşmaya ba
yılırım. Dünyada bana eyvallah diyen bir odur. Tuppy! 

LORD AUGUSTUS. - E, ne var gene, ne? (Yerinden 
kalkıp Cecil Graham 'a doğru gider.) 

CECIL GRAHAM. - Buraya gelin. En başta sizi, si
zi istiyorum. (Onu bir yana çekip yavaşça.) Deminden be
ri Darlington bir yandan ahlak dersi veriyor, aşkın temiz-
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liginden, falandan filandan dem vuruyor, öte yandan da da
iresinde bir kadın kapatıyor. 

LORD AUGUSTUS. - Yok canım, sahi mi diyorsu
nuz, sahi mi? 

CECIL GRAHAM. (Yavaş bir sesle.) - Evet. işte yel
pazesi. (Yelpazeyi gösterir.) 

LORD AUGUSTUS. (Kıkır kıkır gülerek.) - Allah 
Allah! Şaşılacak şey! 

LORD WINDERMERE. (Kapının yanında.) - Ger
çekten gidiyorum artık, Lord Darlington. Böyle apansız 
ingiltere'den ayrılışınıza üzüldüm doğrusu. Kuzum dö
nünce uğrayın bize. Karım da, ben de, pek seviniriz gelir
seniz. 

LORD DARLINGTON. (Lord Windermere ile birlik
te sahnenin gerisinde.) - Korkarım birçok yıl ülke dışında 
kalacağım. Güle güle, iyi geceler! 

CECIL GRAHAM. - Arthur! 
LORD WINDERMERE. - Ne var? 
CECIL GRAHAM. - Bir dakika sizinle konuşmak is

tiyorum. Yoo, gelin ne olur. 

LORD WINDERMERE. (Paltosunu giyerek.) - Ge
lemem. Gidiyorum. 

CECIL GRAHAM. - Bu bambaşka bir şey ama, sizi 

son derece ilgilendirecek. \ 

LORD WINDERMERE. (Gülümseyerek.) - Gene saç
malarınızdan biridir, Cecil. 

CECIL GRAHAM. - Değil, gerçekten değil. 
LORD AUGUSTUS. (Ona doğru giderek.) - Sayın 

dostum, daha gitmeye kalkmayın. Sizinle konuşulacak bir 
yığın işim var. Hem Cecil bir şey gösterecek size. 
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LORD WINDERMERE. (Yanlarına doğru yürüye

rek.) - Pekâlâ, nedir bakalım? 

CECIL GRAHAM. - Darlington bir kadın kapatmış 

buraya dairesine, işte yelpazesi! Ne tuhaf, değil mi? (Bir 

duraklama.) 

LORD WINDERMERE. - Aman Tanrım! (Yelpazeyi 

yakalar. Dumby yerinden fırlar.) 

CECIL GRAHAM. - Ne var, ne oluyor? 

LORD WINDERMERE. - Lord Darlington! 

LORD DARLINGTON. (Dönerek) - Efendim! 

LORD WINDERMERE. - Karımın yelpazesi sizin 

evinizde ne arıyor? Çek elini Cecil, dokunma bana. 

LORD DARLINGTON. - Karınızın yelpazesi mi? 

LORD WINDERMERE. - Evet, işte! 

LORD DARLINGTON. (Ona doğru yürüyerek.) -

Bilmem! 

LORD WINDERMERE. - Bilmeniz gerek. Açıklama 

istiyorum. (Cecil Graham 'a.) Tutma beni be, aptal! 

LORD DARLINGTON. (Kendi kendine) - Eninde so

nunda geldi demek! 

LORD WINDERMERE. - Hadi söyleyin efendim! 

Karımın yelpazesi niçin burada? Yanıt verin bana! Tanrı 

hakkı için evinizi arayacağım. Eğer karım buradaysa, ne 

yapacağımı ben - (Atılır.) 

LORD DARLINGTON. - Evimi aramayacaksınız. 

Bunu yapmaya hakkınız yok. Bırakmam. 

LORD WINDERMERE. - Seni alçak seni! Köşeyi bu

cağı aramadan çıkmam evinden, bilmiş ol! Şu perdenin ar

kasında kımıldayan da nedir öyle? 

(Sahne gerisindeki perdeye doğru saldırır.) 
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Mrs. ERLYNNE. (Sağdan girer.) - Lord Windermere! 

LORD WINDERMERE. - Mrs. Erlynne ha! 

(Herkes irkilir ve Mrs. Erlynne 'e döner. Tam bu sıra

da Lady Windermere perdenin arkasından kayar, sessizce 

soldaki odadan dışarı çıkar.) 

Mrs. ERLYNNE. - Korkarım bu gece sizin evden çı- • 

karken, kendi yelpazem yerine yanlışlıkla karınızınkini al

mışım. Çok özür dilerim. 

(Yelpazeyi Lord Windermere den alır. Windermere ona 

tiksine tiksine bakar, Lord Darlington da şaşkınlık ve öf

keyle karışık bir bakışla. Lord Augustus arkasını döner. 

Ötekiler de birbirlerine bakışarak gülümserler.) 
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DÖRDÜNCÜ PERDE 

Birinci perdenin aynı: Lord Windermere 'in evinin 

oturma odası. 

LADY WINDERMERE. (Kanepede uzanmış.) - Na

sıl söyleyebilirim ona? Söyleyemem. Ölümdür bu benim 

için. Kim bilir neler oldu ben o korkunç odadan yakamı 

kurtardıktan sonra, neler? Belki de oraya gidişinin gerçek 

nedenini söylemiştir onlara, hem de benim - o uğursuz yel

pazemin asıl anlamını. Ah, eğer kocam biliyorsa, yüzüne 

bir daha nasıl bakacağım? Hiçbir zaman bağışlamayacak-

tır beni. (Zili çalar.) insanoğlu kendini - ayartılmaktan, gü

nah işlemekten, çılgınlık etmekten uzak - ne büyük bir gü

ven içinde yaşıyor sanıyor! Sonra da beklenmedik bir an

da - of! Yaşam korkunç bir şey. Biz onun buyruğu altında

yız, o bizim değil. 

(Rosalie sağdan girer.) 

ROSALIE. - Hanımefendi zili benim için mi çaldınız? 

LADY WINDERMERE. - Evet. Lord Windermere 

dün gece eve kaçta gelmiş, biliyor musunuz? 

ROSALIE. - Saat beşe kadar gelmemişlerdi, efendim. 
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LADY WINDERMERE. - Beşe kadar mı? Bu sabah 

odamın kapısına vuran oydu, değil mi? 

ROSALIE. - Evet efendim, dokuz buçukta. Kendile

rine hanımefendimizin henüz uyanmadıklarını söyledim. 

LADY WINDERMERE. - Bir şey dedi mi? 

ROSALIE. - Yelpazeniz hakkında bir şeyler- söyledi

ler. Ama saygıdeğer Lord'un ne dediklerini tümüyle anla

yamadım. Yelpaze kayıp mı oldu efendim? Ben bulamıyo

rum. Odalann hiçbirinde de yokmuş, Parker öyle söylü

yor. Hepsini aramış, seti filan da. 

LADY WINDERMERE. - Zararı yok. Söyle Parker'a, 

yorulmasın artık. Bu kadar. 

(Rosalie çıkar.) 

LADY WINDERMERE. (Yerinden kalkarak.) - Her

halde söylemiştir ona. Niçin, böyle bir insan düşünülemez 

mi? Görülmedik bir özveride bulunsun; bunu içinden ge

lerek, sonunu hiç düşünmeden, soylu bir duyguyla yapsın; 

sonra da yaptığı bu işin kendine çok pahalıya mal olduğu

nu anlasın. Hem ne diye duraksayacak? Ben mahvolmu

şum ona ne! Benim için kendini mi mahvedecek?... Şaşı

lacak şey doğrusu! Ben onu kendi evimde herkese karşı çok 

utanacak güç bir duruma sokacaktım. Oysaki o, beni kur

tarmak için, başkasının evinde ele güne karşı utanacak bir 

duruma girmeyi kabul ediyor... insanoğlunun yaşamında 

acı bir cilvesi vardır şu talihin, kadınlardan iyi kötü diye 

söz açmamızda da acı bir cilvesi... Ah, ne ders bu, ne ders! 

Ama ne yazık ki yaşamda biz, derslerimizi ancak iş işten 

geçtikten sonra alırız! Fakat o söylemese bile, ben söyle

meliyim. Ah, bunun utancı, bunun utancı! Söylemek, onu 

baştan başa bir kez daha yaşamak demektir. Davranışlar, 
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ilk faciadır yaşamda, sözler de ikinci. Belki sözler en kö-

tüsüdür, insafsızdır onlar... Ah! (Lord Windermere 'in gir

diğini görünce irkilir.) 

LORD WINDERMERE. (Onu öper.) - Margaret, yü

zün ne kadar solgun görünüyor! 

LADY WINDERMERE. - Hiç iyi uyuyamadım da. 

LORD WINDERMERE. (Onunla birlikte kanepeye 

oturur.) - Vah vah, çok üzüldüm. Ben de eve çok geç gel

dim, bunun için seni uyandırmak istemedim. Fakat sen ağ

lıyorsun sevgilim! 

LADY WINDERMERE. - Evet, ağlıyorum. Size bir 

şey söyleyeceğim de ondan, Arthur. 

LORD WINDERMERE. - Yavrucuğum benim, has

tasın anlaşılan. Son günlerde çok yordun kendini. Hadi, 

yazlığa çıkalım artık. Selby'de hiçbir şeyin kalmaz. Mev

sim de neredeyse sona erdi zaten. Oturmakta yarar yok. Za

vallı sevgilim! Bugün gideriz istersen. (Ayağa kalkar.) 3.40 

trenine kolayca yetişebiliriz. Şimdi Fannen'e bir telgraf 

çekelim. 

(Telgrafı yazmak için öte yana geçip masaya oturur.) 

LADY WINDERMERE. - Evet, bugün gidelim. Ha

yır, gidemem bugün Arthur. Kentten ayrılmadan önce bi

rini görmem gerek, bana iyilik eden birini. 

LORD WINDERMERE. (Yerinden kalkıp kanepeye 

dayanarak.) - Sana iyilik eden mi? 

LADY WINDERMERE. - iyilik de söz mü! (Kalkıp 

ona doğru gider.) Olup biteni anlatacağım size Arthur, a-

ma yalnızca beni sevin, beni eskisi gibi sevin. 

LORD WINDERMERE. - Eskisi gibi mi? Dün gece 

buraya gelen o aşağılık kadını düşünmüyorsun ya? (Gelip 
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onun sağına oturarak.) Hâlâ sanmıyorsun ya... Hayır, sa-
namazsın zaten. 

LADY WINDERMERE. - Böyle bir şey düşünmüyo
rum artık. Şimdi biliyorum ki, yanılmışım, çılgınlık etmişim. 

LORD WINDERMERE. - Dün gece onu kabul et
mekle büyük bir özveride bulundun. Ama bir daha onun
la hiç görüşmeyeceksin. 

LADY WINDERMERE. - Niçin böyle söylüyorsu
nuz? (Bir duraklama.) 

LORD WINDERMERE. (Karısının elini tutarak.) -
Margaret, hani bir söz vardır: "Suç yalnızca onda değil" 
diye. işte ben de sandım ki, suç yalnızca Mrs. Erlynne'de 
değil, asıl suçun büyüğü başkalarında. Sandım ki, o yeni
den iyi bir insan olmak, bir anın çılgınlığı yüzünden yitir
miş olduğu yere dönmek istiyor, yeniden temiz bir yaşa
ma başlamak istiyor. Ne dediyse inandım. Yanılmışım. Kö
tü bir kadınmış. Bir kadın ancak bu kadar kötü olabilir. 

LADY WINDERMERE. - Arthur, Arthur, hiçbir ka
dın için böyle sözler söylemeyin. Şimdi artık insanların, 
birbirinden ayrı ırklar veya yaratıklar gibi, iyi ve kötü di
ye ikiye ayrılabileceğini sanmıyorum, iyi dediğimiz kadın
ların içlerinde korkunç fırtınalar, düşüncesizliğin, inadın, 
kıskançlığın, günahın yarattığı çılgın ruh durumları olabi
lir. Kötü denen kadınların içlerinde de üzüntü, pişmanlık, 
acıma, özveri duyguları. Mrs. Erlynne'in kötü bir kadın ol
duğunu sanmıyorum ben. Biliyorum zaten, değil. 

LORD WINDERMERE. - Yavrucuğum, çekilmez, 
çok kötübir kadındır o. Ama bize ne kötülük etmeye kal
karsa kalksın zararı yok, kendisiyle bir daha asla görüşme
yeceksin. Hiçbir yere kabul edilemez o artık. 

87 



LADY WINDERMERE. - Ama ben görmek istiyo
rum onu, buraya gelsin istiyorum. 

LORD WINDERMERE. - Asla! 
LADY WINDERMERE. - Bir kez sizin konuğunuz 

diye geldi. Şimdi de benim konuğum olarak gelmeli. Hak 
budur. 

LORD WINDERMERE. - Buraya hiç gelmemeliydi. 
LADY WINDERMERE. (Yerinden kalkarak.) - Bu

nu söylemekte çok geç kaldınız Arthur, çok geç. (Uzakla
şır.) 

LORD WINDERMERE. (Kalkarak.) - Margaret, dün 
gece bu evden çıktıktan sonra, Mrs. Erlynne'in nereye git
tiğini bir bilsen, onunla aynı odada bile oturmazsın. Baş
tan başa kepazelikti o yaptığı, kepazelik. 

LADY WINDERMERE. - Arthur, duramayacağım 
artık. Söylemeliyim size. Dün gece - (Parker elinde bir tep
siyle girer. Tepsinin içinde Lady Windermere 'in yelpaze
siyle bir kart vardır.) 

PARKER. - Mrs. Erlynne, hanımefendimizin yelpa
zesini getirmek için geldiler, dün gece yanlışlıkla alıp gö
türmüşler. Size verilmesini istedikleri bir haberi de karta 
yazdılar. 

LADY WINDERMERE. - Ya, rica et de lütfen yuka
rı buyursunlar. (Kartı okur.) Kendilerini görmekle çok se
vineceğim, öyle söyle. (Parker çıkar.) Beni görmek istiyor, 
Arthur. 

LORD WINDERMERE. (Kartı alıp bakar.) - Marga
ret, yalvarırım sana, kabul etme onu. Herhalde ilkin ben 
göreyim. Çok tehlikeli bir kadındır o. Tanıdığım kadınla
rın en tehlikelisi. Ne yaptığının farkında değilsin. 
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LADY WINDERMERE. - Onu görmemem doğru ol
maz ama. 

LORD WINDERMERE. - Yavrum, belki de büyük bir 
üzüntünün eşiğindesin. Gitme, karşılaşma onunla. Senden 
önce Mrs. Erlynne'i, ne olursa olsun, benim görmem gerek. 

LADY WINDERMERE. - Niçinmiş o? 

(Parker girer.) 
PARKER. - Mrs. Erlynne. 
(Mrs. Erlynne girer. Parker çıkar.) 
Mrs. ERLYNNE. - Nasılsınız, Lady Windermere? 

(Lord Windermere 'e.) Siz de nasılsınız efendim? Biliyor 
musunuz, Lady Windermere, yelpazeniz için ne kadar 
üzüldüm! Böyle aptalca bir yanlışlığı nasıl yaptım, bir 
türlü anlayamıyorum. Çok budalalık etmişim, değil mi? 
Şimdi arabayla bu yöne gelirken, fırsattan yararlanayım 
diye düşündüm; hem dikkatsizliğim için özür diler, yel
pazenizi kendi elimle veririm dedim, hem de size hoşça 
kalın derim. 

LADY WINDERMERE. - Hoşça kalın mı? (Mrs. 
Erlynne ile birlikte kanepeye doğru yürür ve yanına otu
rur.) Buradan gidiyor musunuz yoksa, Mrs. Erlynne? 

Mrs. ERLYNNE. - Evet, gene yabancı ülkelerde ya
şamaya gidiyorum. İngiltere'nin havası yaramıyor bana. 
Kalbime dokunuyor burası. Bu durumdan da hoşlanmıyo
rum elbet. Güneyde yaşamayı yeğliyorum. Londra çok sis
li - hem de ağırbaşlı insanlarla dolu, Lord Windermere. Sis
ler mi insanları ağırbaşlı yapıyor, yoksa ağırbaşlı insanlar 
mı sisleri oluşturuyor, bilmiyorum. Ama baştan aşağı her 
şey sinirlerimi bozuyor. Bunun için bugün öğleden sonra 
Kulüp Treni ile buradan ayrılıyorum. 
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LADY WINDERMERE. - Öğleden sonra mı? Ama 
sizi gelip görmeyi öyle çok istiyordum ki. 

Mrs. ERLYNNE. - Ne kadar naziksiniz! Fakat ne ya
zık ki, gitmek zorundayım. 

LADY WINDERMERE. - Sizi bir daha hiç görmeye
cek miyim, Mrs. Erlynne? 

Mrs. ERLYNNE. - Korkarım hayır. Birbirimizden çok 
uzaklarda olacağız: Siz burada, ben orada. Ama benim 
için yapmanızı dilediğim küçük bir şey var. Bir resminizi 
istiyorum Lady Windermere - verir misiniz bir tane bana? 
Ne kadar sevineceğim, bilemezsiniz. 

LADY WINDERMERE. - Hayhay, sevinerek. Şu ma
sanın üstünde bir tane var. Durun, göstereyim size. 

(Karşıya geçip masaya gider.) 
LORD WINDERMERE. (Mrs. Erlynne 'eyaklaşarak 

alçak bir sesle.) - Dün geceki davranışınızdan sonra bura
ya böyle damlamanız çok çirkin doğrusu. 

Mrs. ERLYNNE. (Alaylı bir gülümsemeyle.) - Sayın 
Wildermere, görgü kuralları ahlaktan önce gelir! 

LADY WINDERMERE. (Geri gelir.) - Korkarım ol-
duğumdan iyi çıkmış. Bu kadar güzel değilim ben. 

(Resmi gösterir.) 

Mrs. ERLYNNE. - A, siz çok daha güzelsiniz. Ama 
oğlunuzla birlikte çekilmiş bir resminiz yok mu? 

LADY WINDERMERE. - Var. Öylesini mi isterdiniz? 
Mrs. ERLYNNE. - Evet. 
LADY WINDERMERE. - Bir dakika bana izin verir

seniz, gidip getireyim. Yukarda bir tane olacak. 

Mrs. ERLYNNE. - Bağışlayın, Lady Windermere, si
zi çok yoruyorum. 
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LADY WINDERMERE. (Sağdaki kapıya doğru yü
rür.) - Hiç de yorulmuyorum, Mrs. Erlynne. 

Mrs. ERLYNNE. - Çok teşekkür ederim. (Lady Win
dermere sağdan çıkar.) Yüzünüzden düşen bin parça olu
yor bu sabah, Lord Windermere. Niçin öyle? Margaret'le 
ben çok güzel anlaşıyoruz. 

LORD WINDERMERE. - Onu sizinle bir arada gör
meye dayanamıyorum da ondan. Hem sonra, siz bana doğ
ruyu söylemediniz, Mrs. Erlynne. 

Mrs. ERLYNNE. - Doğruyu ona söylemedim demek 
istiyorsunuz herhalde. 

LORD WINDERMERE. (Ortada durarak.) - Hani 
ara sıra keşke söyleseydiniz diye düşünüyorum. O zaman 
bu son altı ay içinde çektiğim üzüntüyü, kaygıyı, sıkıntıyı 
çekmemiş olurdum. Ama karım annesini ölmüş biliyordu, 
kendisine öyle söylemişlerdi. Annesinin ölmüş diye yası
nı tutuyordu. Onun kocasından boşanmış bir kadın olarak 
takma bir adla dolaştığını -benim şimdi sizi tanıdığım gi
bi - herkesi kafese koyan kötü bir kadın olarak yaşadığını 
bilmiyordu. Karımın gerçeği öğrenmesindense, evet öğren-
mesindense, size para vermeye, birbiri arkasına faturala
rınızı ödemeye, hiç durmadan yaptığınız harcamaları kar
şılamaya razı oldum. Bu da yetmiyormuş gibi, dün başına 
geleni, şimdiye kadar karımla aramda olan ilk kavgayı gö
ze aldım. Bunun benim için ne demek olduğunu anlaya
mazsınız siz. Nasıl anlayabilirsiniz? Ama size söylüyo
rum, onun o tatlı dilinden duyulan tek sert söz sizin yüzü-
nüzdendi. Sizi onun yanında görmekten tiksiniyorum. On
daki temizliği lekeliyorsunuz siz. (Orta sola doğru yürür.) 
Hem sonra, yanlışlarınız vardı ama, yine de açık sözlü, dü
rüst olduğunuzu sanıyordum. Değilmişsiniz. 
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Mrs. ERLYNNE. - Bunu niçin söylüyorsunuz? 
LORD WINDERMERE. - Kendinizi bana karımın 

balosuna çağırttırdınız. 
Mrs. ERLYNNE. - Kızımın balosuna - evet. 
LORD WINDERMERE. - Geldiniz, buradan çıktık

tan bir saat sonra da bir erkeğin dairesinde yakalandınız. 
Herkese rezil oldunuz. 

(Sahne ortasının gerisine gider.) 
Mrs. ERLYNNE. - Evet. 
LORD WINDERMERE. (Ona dönerek.) - Bunun 

için sizi olduğunuz gibi görmekte - değersiz, kötü bir ka
dın olarak görmekte - haklıyım. Bu eve bir daha hiç gir
meyin, karımın yanına gelmeye sakın kalkışmayın de
mekte haklıyım. 

Mrs. ERLYNNE. (Soğuk bir edayla.) - Kızımın yanı
na demek istiyorsunuz, değil mi? 

LORD WINDERMERE. - Onu "kızım" diye benim
semeye hakkınız yok. Siz onu bıraktınız, daha beşikte bir 
çocukken bıraktınız, aşığınız uğruna bıraktınız, O aşık da 
sırası gelince sizi bırakıp gitti. 

Mrs. ERLYNNE. (Yerinden kalkarak.) - Sizce bu, o-
nun için mi bir onur sayılır, Lord Windermere, yoksa be
nim için mi? 

LORD WINDERMERE. - Onun için. Çünkü artık si

zi tanıyorum. 
Mrs. ERLYNNE, - Kendinizi kollayın. Kesin konuş

mazsanız daha iyi edersiniz. 
LORD WINDERMERE. - Hatırınız için sözümü esir

geyecek değilim. Sizin ne mal olduğunuzu biliyorum ar

tık, iyice biliyorum. 
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Mrs. ERLYNNE. (Ona dik dik bakarak.) - Bundan 
kuşkuluyum. 

LORD WINDERMERE. - Gerçekten biliyorum, öm
rünüzün yirmi yılını çocuğunuzdan ayrı yaşadınız. Çocu
ğunuz bir kez olsun aklınıza gelmedi bile. Bir gün gazele 
lerde onun zengin bir adamla evlendiğini okudunuz. Bu
nu kendinize bulunmaz bir fırsat bildiniz. Sizin gibi bir ka
dının annesi olduğunu öğrenmenin vereceği aşağılık duy
gusundan onu korumak için, her şeye katlanacağımı anla
dınız. Gözümü yıldırıp para koparmaya başladınız. 

Mrs. ERLYNNE. (Omuzlarını silkerek.) - Çirkin söz
ler kullanmayın, Windermere. Pek bayağı sözler bunlar. 
Durumu fırsat bildim, bu doğru, ondan yararlandım da. 

LORD WINDERMERE. - Evet, yararlandınız. Dün 
gece içyüzünüzü açığa vurmakla da her şeyi bozdunuz. 

Mrs. ERLYNNE. (Garip bir gülümsemeyle.) - Yerden 
göğe kadar haklısınız, dün gece her şeyi bozdum. 

LORD WINDERMERE. - Ya yaptığınız o yanlışlık! 
Karımın yelpazesini buradan alıp da Darlington'un daire
sinde bırakmanız, bağışlanır şey değil. Onu gözümle gör
mek istemiyorum artık. Karıma bir daha dünyada kullan
dırmam. Bu yelpaze benim için lekelenmiştir. Onu alıko
yacaktınız, geri getirmeyecektiniz. 

Mrs. ERLYNNE. - Sanırım alıkoyacağım. (Geriye gi
der.) Son derece güzel bir yelpaze. (Yelpazeyi alır.) isteye
ceğim Margeret'ten, onu bana versin. 

LORD WINDERMERE. - Umarım, verir. 
Mrs. ERLYNNE. - Oo eminim, buna hiçbir diyeceği 

olmayacak. 

LORD WINDERMERE. - Her gece dua etmeden ön-
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ce öptüğü küçük bir resim var. Keşke onu da size verse. Gü
zel, kara saçları olan, temiz yüzlü esmer bir kızın resmi. 

Mrs. ERLYNNE. - Ah, evet, anımsıyorum. O zaman
dan beri yıllar geçti sanki, yıllar! (Gidip kanepeye oturur.) 
Ben daha evlenmeden önce yapılmıştı. Kara saçla yüzde 
temiz bir anlatım o vakit modaydı, Windermere. 

(Bir duraklama.) 
LORD WINDERMERE. - Bu sabah buraya gelmek

le ne yapmak istiyorsunuz? Amacınız nedir? 
(Orta sola geçip oturur.) 
Mrs. ERLYNNE. (Alaylı bir sesle.) - Ne olacak? Sev

gili kızıma hoşça kal demek elbet. (Lord Windermere öf
kesinden alt dudağını ısırır. Mrs. Erlynne ona bakar, sesi 
ve tavrı ciddileşir. Konuşurken, sesinin uyumunda derin bir 
facianın belirtileri vardır. Biran için duygularını açığa vu
rur.) O, sanmayın ki, acıklı bir sahne yaratırım, onun boy
nuna atılıp ağlar, kim olduğumu söylerim veya buna ben
zer şeyler yaparım. Bir anne rolünü oynamaya hiç heve
sim yok. Ömrümde yalnızca bir kez annelik duygularını 
tattım. O da dün gece. Korkunç şeylerdi onlar -bana acı çek
tirdiler, pek çok acı. Söylediğiniz gibi, yirmi yıl çocuğum
dan ayrı yaşadım, yine de öyle yaşamak istiyorum. (Duy
gularını zoraki bir kahkahayla gizleyerek.) Hem sayın Win
dermere, nasıl olur da ben, yetişmiş bir kızın annesi rolü
nü takınabilirim? Margaret yirmi bir yaşında, bense hiçbir 
zaman yirmi dokuzdan, haydi haydi otuzdan yukarı çık
madım. Pembe gölgeler olunca yirmi dokuz, olmayınca o-
tuz. Görüyorsunuz ya, ne güçlükler doğuracak bu. Hayır, 
bana kalırsa, karınız o ölmüş, lekesiz annenin anısını gön
lünde yaşatsın. Ne diye karışacağım onun yanılsamaları-

94 



na? Ben kendiminkileri korumakta zorluk çekiyorum, 
epeyce zorluk. Daha dün gece birini yitirdim. Kendimi 
kalpsizin biri sanıyordum, meğer değirmişim. Duygulu ol
mak bana yaraşmıyor, Windermere. Her nedense bu çağın 
giyimine de uygun düşmüyor. İnsanı yaşlı gösteriyor. (Ma
sadan el aynasını alır, yüzüne bakar.) Hem en nazik anlar
da insanın işini alt üst ediyor. 

LORD WINDERMERE. - Siz beni dehşete düşürü
yorsunuz, adamakıllı dehşete. 

Mrs. ERLYNNE. (Yerinden kalkarak.) - Anlaşılan 
Windermere, bugünün saçma romanlarındaki kahraman
ların yaptıkları gibi, istiyorsunuz ki, ben de bir manastıra 
çekileyim, veya bir hasta bakıcı olayım, yahut da bu tür
den bir şey yapayım. Şaşayım aklınıza Arthur. Gerçek ya
şamda böyle şeyler yapmayız biz -herhalde güzelliğimiz 
biraz olsun kaldığı sürece yapmayız. Hayır - şimdiki za
manda insanı avutan pişmanlık değil, zevk ve eğlencedir. 
Pişmanlığın modası çoktan geçti. Hem bir kadın gerçek
ten tövbe ederse, kötü bir terziden giyinmesi gerekir. Yok
sa kimse inanmaz ona, Dünyada da hiçbir güç bunu bana 
yaptıramaz. Hayır, ikinizin de yaşamınızdan büsbütün çe
kilip gideceğim. Aranıza girmem bir yanlış olmuş - bunu 
dün gece anladım. 

LORD WINDERMERE. - Bize uğursuzluk getiren bir 
yanlış. 

Mrs. ERLYNNE. (Gülümseyerek.) - Az kalsın geti
recekti. 

LORD WINDERMERE. - Karıma her şeyi hemen 
söylemediğime şimdi pişmanım. 

Mrs. ERLYNNE. - Ben kötü davranışlarımdan ötürü 
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üzüntü duyuyorum, sizse iyi davranışlarınızdan. Aramız
daki fark bu. 

LORD WINDERMERE. - Size güvenim kalmadı ar
tık. Ne olursa olsun, karıma söyleyeceğim. Öğrenmesi da
ha iyi, hem de benden öğrenmesi. Bu ona sonsuz bir acı 
verecek, onu son derece küçük düşürecek. Ama ne de ol
sa öğrenmesi doğrudur. 

Mrs. ERLYNNE. - Ona söylensin istiyorsunuz, öy
le mi? 

LORD WINDERMERE. - Ben söyleyeceğim. 
Mrs. ERLYNNE. (Ona doğru giderek.) - Eğer söyler

seniz, adımı öyle lekeleyeceğim ki, bu onun yaşamının her 
anını zehirleyecek. Onu yıkacak, perişan edecek. Eğer ona 
söylemeye kalkışırsanız yapmayacağım kepazelik, çıkar
mayacağım rezaletkalmayacak. Söylemeyeceksiniz. Size 
yasaklıyorum. 

LORD WINDERMERE. - Niçin? 
Mrs. ERLYNNE. (Biraz durakladıktan sonra.) - Onu 

düşündüğümü, belki de hatta sevdiğimi söylesem - benim
le alay edersiniz, değil mi? 

LORD WINDERMERE. - Doğru olduğuna inanmam. 
Anne sevgisinin anlamı, bağlılık, bencil olmamak, özve
rili olmak demektir. Böyle şeylerden ne anlarsınız siz? 

Mrs. ERLYNNE. - Hakkınız var. Böyle şeylerden ne 
anlarım ben? Neyse, kapayalım bu konuyu artık. Kim ol
duğumu kızıma söyleme konusuna gelince, siz karışma
yın buna. O, benim gizim, sizin değil. Söylemeye karar ve
rirsem, hani bunu düşünüyor da değilim, evinizden gitme
den önce söyleyeceğim; vermezsem, hiçbir zaman söyle
meyeceğim. 
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LORD WINDERMERE. (Öfkeli öfkeli.) - Öyleyse, 
izin verin de, evimizden hemen gitmenizi rica edeyim siz
den. Özrünüzü Margaret'e söylerim ben. 

(Lady Windermere sağdan girer. Elinde resim, Mrs. 
Erlynne 'in yanına gider. Lord Windermere kanepenin arka
sına çekilir, sahne sürerken endişeli gözlerle Mrs. Erlyn
ne'e bakar.) 

LADY WINDERMERE. - Özür dilerim, beklettim si
zi Mrs. Erlynne. Resmi hiçbir yerde bulamadım. En so
nunda kocamın giysi odasında gözüme ilişti. Aşırmış an
laşılan. 

Mrs. ERLYNNE. (Resmi alıp bakar.) - Hiç şaşmadım 
bu işe, çok güzel bir resimmiş. (Lady Windermere ile bir
likte kanepeye gider ve yanına oturur. Resme bir daha ba
kar.) Ya, demek bu küçük de oğlunuz! Adı nedir? 

LADY WINDERMERE. - Gerard, sevgili babacığı
mın adı. 

Mrs. ERLYNNE. (Resmi elinden bırakarak.) - Sahi 

mi? 

LADY WINDERMERE. - Evet. Kız olsaydı, annemin 
adını koyacaktım. Annemin adı da benimkinin aynıymış: 
Margaret. 

Mrs. ERLYNNE. - Benim adım da Margaret. 

LADY WINDERMERE. - Sahi mi? 
Mrs. ERLYNNE. - Evet. (Bir duraklama.) Annenizin 

anısına çok bağlıymışsınız, Lady Windermere. Eşiniz öy
le söylüyor. 

LADY WINDERMERE. - Yaşamda hepimizin ülkü
leri vardır. Hiç değilse hepimizin olmalı. Benimki de an
nemdir. 
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Mrs. ERLYNNE. - Ülküler tehlikeli şeylerdir. Gerçek
ler daha iyi. İnsanı yaralarlar ama, daha iyidirler. 

LADY WINDERMERE. (Başını sallayarak.) - Ülkü
lerimi yitirirsem, her şeyi yitiririm. 

Mrs. ERLYNNE. - Her şeyi, öyle mi? 

LADY WINDERMERE. - Evet. 
(Bir duraklama.) 
Mrs. ERLYNNE. - Babanız size sık sık annenizden 

söz açar mıydı? 
LADY WINDERMERE. - Hayır, bu onu çok üzerdi. 

Bana bir kez annemin, ben doğduktan birkaç ay sonra, na
sıl öldüğünü anlattı. Konuşurken gözleri doldu hep. Son
ra onun adını bir daha hiç anma diye yalvardı. Annemin 
adını işitmek bile acı veriyordu ona. Babam - babam ger
çekten üzüntüsünden öldü. Onunki kadar yıkılmış bir ya
şam daha bilmiyorum. 

Mrs. ERLYNNE. (Kalkarak.) - Korkarım, bana yol gö
ründü artık, Lady Windermere. 

LADY WINDERMERE (Kalkarak.) - A, hayır, gitme
yin daha. 

Mrs. ERLYNNE. - Gitsem iyi olur sanırım. Arabam 
şimdiye kadar dönmüş olmalı. Lady Jedburghlara bir pu
sula göndermiştim. 

LADY WINDERMERE. - Arthur, bakar mısınız, Mrs. 
Erlynne'in arabası gelmiş mi acaba? 

Mrs. ERLYNNE. - Rica ederim yorulmayın, Lord 
Windermere. 

LADY WINDERMERE. - Evet Arthur, gidip bakıve
rin lütfen. (Lord Windermere bir an duraksayıp Mrs. Erlyn-
ne 'e bakar. O, hiç aldırmaz. Windermere odadan çıkar. 
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Mrs. Erlynne 'e.) Size ne söyleyeyim bilmiyorum. Beni 
kurtardınız dün gece. (Ona doğru gider.) 

Mrs. ERLYNNE. - Susun! O konunun lafım etmeyin 
artık. 

LADY WINDERMERE. - Olmaz ama. Böyle bir öz
veriyi kabul edeceğimi sanmayın, buna içim razı değil. Yo, 
etmeyeceğim. Pek büyük bir şey bu. Bütün olup biteni an
latacağım kocama. Bana bu düşer. 

Mrs. ERLYNNE. - Hayır, size bu düşmez. En azından, 
kocanızla birlikte başkalarına karşı da ödevleriniz var. Ba
na da bir şey borçlu olduğunuzu söylüyorsunuz, değil mi? 

LADY WINDERMERE. - Size her şeyi borçluyum. 
Mrs. ERLYNNE. - Borcunuzu susmakla ödeyin öy

leyse. Onu ödemenin tek yolu budur. Başka birine söyle
mekle, ömrümde yaptığım biricik iyiliğin tadını bozmayın. 
Dün gece geçenlerin, aramızda bir giz olarak kalacağına 
söz verin. Kocanızı mutsuz etmeyin salan. Niçin incitecek
siniz onun sevgisini? İncitmemeniz gerek. Sevgi çok ça
buk kırılır. Ah, bilmezsiniz, sevgi ne kadar çabuk kırılır! 
Söz verin bana, Lady Windermere, ona hiçbir zaman söy
lemeyeceğinize söz verin. Bunda diretiyorum. 

LADY WINDERMERE. (Başım öne eğmiş olarak.) 
- Bu sizin isteğiniz, benim değil. 

Mrs. ERLYNNE. - Evet, benim isteğim. Hem çocu
ğunuzu da hiçbir zaman gönülden çıkarmayın. Sizi bir an
ne olarak düşünmek hoşuma gidiyor. Sizin de kendinizi öy
le düşünmenizi isterim. 

LADY WINDERMERE. (Gözlerini kaldırarak.) -
Hep öyle düşüneceğim artık. Ömrümde yalnızca bir kez 
kendi annemi unuttum. - O da dün gece. Ah, onu anımsa-
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saydım, öyle çılgınca, öyle kötü bir davranışta bulunur 
muydum hiç! 

Mrs. ERLYNNE. (Hafif bir ürpertiyle.) - Susun, dün 
gece geldi geçti artık. 

(Lord Windermere girer.) 
LORD WINDERMERE. - Arabanız henüz dönme

miş, Mrs. Erlynne. 

Mrs. ERLYNNE. - "Zararı yok. O çift tekerlekli ara
balardan birini tutarım. Dünyada iyi bir Shrewsbury ile Tal
bot kadar kibar bir araç yoktur. Eh, şimdi Lady Winder-
mereciğim, korkarım bu sahiden hoşça kal oluyor. (Orta
ya doğru ilerler.) Ha, aklıma bir şey geldi. Beni gülünç bu
lacaksınız ama, biliyor musunuz, dün gece sizin balodan 
budalalık edip de alıp kaçtığım şu yelpaze var ya, onu pek 
beğendim. Acaba bana verir misiniz? Lord Windermere 
"isterse versin," diyor. Biliyorum, onun armağanı. 

LADY WINDERMERE. - A, başüstüne, eğer hoşu
nuza gidiyorsa. Ama üzerinde adım var. Margaret yazılı. 

Mrs. ERLYNNE. - Fakat adlarımız aynı. 
LADY WINDERMERE. - A, unuttum. Elbette, buy-

run alın. Adlarımızın aynı oluşu ne güzel bir raslantı! 

Mrs. ERLYNNE. - Gerçekten çok güzel. Teşekkür 
ederim. Bunu görünce hep sizi anımsayacağım. (Lady Win
dermere 'in elini Sıkar.) 

(Parker girer.) 

PARKER. - Lord Augustus Lorton. Mrs. Erlynne'in 
arabası geldi efendim. 

(Lord Augustus girer.) ;' 
LORD AUGUSTUS. - Günaydın, çocuğum. Günaydın, 

Lady Windermere. (Mrs. Erlynne 'i görür.) Mrs. Erlynne! 
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Mrs. ERLYNNE. - Nasılsınız, Lord Augustus? Key
finiz yerinde mi bu sabah? 

LORD AUGUSTUS. (Soğuk bir edayla.) - Keyfime 
diyecek yok. Teşekkür ederim, Mrs. Erlynne. 

Mrs. ERLYNNE. - Hiç de öyle görünmüyorsunuz a-
ma, Lord Augustus. Çok geç vakitlere kadar uykusuz ka
lıyorsunuz. Bu sizin için pek kötü. Gerçekten kendinize da
ha iyi bakmalısınız. Hoşça kaim, Lord Windermere. (Lord 
Augustus 'u başıyla selamlayıp kapıya doğru gider. Sonra 
birdenbire gülümseyerek döner ve ona bakar.) Lord Au
gustus, beni arabama kadar geçirmez misiniz? Yelpazeyi 
taşıyabilirsiniz, isterseniz. 

LORD WINDERMERE. - İzin verin, ben götüreyim. 
Mrs. ERLYNNE. - Hayır, Lord Augustus'u istiyorum. 

Sayın Düşes'e gönderilecek özel bir haberim var. Yelpa
zeyi taşımaz mısınız, Lord Augustus? 

LORD AUGUSTUS. - Eğer bunu gerçekten istiyor
sanız, Mrs. Erlynne. 

Mrs. ERLYNNE. (Gülerek.) - Elbette istiyorum. Onu 
o kadar incelikle taşıyacaksınız ki. Sizin yaptığınız heris
te bir incelik vardır zaten, sayın Lord Augustus. 

(Kapıya varınca, başını çevirip bir an için Lady Win
dermere 'e bakar. Göz göze gelirler. Sonra döner ve orta
dan çıkar. Lord Augustus da arkasından gider.) 

LADY WINDERMERE. - Mrs. Erlynne'i bir daha 
hiç yermeyeceksiniz Arthur, değil mi? 

LORD WINDERMERE. (Ciddi bir edayla.) - Sanıl
dığından daha iyi bir kadmmış. 

LADY WINDERMERE. - Benden de daha iyi. 
LORD WINDERMERE. (Gülümseyerek karısının 
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saçlarını okşar.) - Çocuk, siz ikiniz başka başka dünyalar
dansınız. Senin dünyana kötülük girmemiştir hiç. 

LADY WINDERMERE. -Böyle söylemeyin, Arthur. 
Hepimiz için bir dünya var. iyilikle kötülük, günahla suç
suzluk bu dünyanın içinde el ele yürürler, insanın, tehlike
den uzak yaşayayım diye, yaşamın yansına gözlerini yum
ması; çukurlar ve uçurumlarla dolu bir yerde daha korku
suz yürümek için kendi kendini kör etmesi gibi bir şeydir. 

LORD WINDERMERE. (Onunla birlikte sahne önü
ne yürür.) - Sevgilim, bunu niçin söylüyorsun? 

LADY WINDERMERE (Kanepeye oturur.) - Çünkü 
ben, yaşamın yansına gözlerimi kapamıştım. Bu yüzden 
de öyle bir uçurumun ta kıyısına geldim. Oysa ki, bizi ayır
mış olan kimse -

LORD WINDERMERE. - Biz hiçbir zaman ayrılma
dık birbirimizden. 

LADY WINDERMERE. -Bundan böyle de hiç ayrıl
mamalıyız. Ah Arthur, ne olur, beni eskisi kadar sevin. Si
ze daha çok güveneceğim. Size körü körüne inanacağım. 
Hadi, Selby'ye gidelim. Oradaki Gül Bahçesi kırmızı 
beyaz güller içindedir şimdi. 

(Lord Augustus ortadan girer.) 
LORD AUGUSTUS. - Arthur, o her şeyi açıkladı. 
(Bu sözün üzerine Lady Windermere korkudan ne ya

pacağını bilmez bir duruma düşer. Lord Windermere irkilir. 
Lord Augustus, Windermere 'i kolundan tutup sahnenin 
önüne getirir. Çabuk çabuk, fakat alçak bir sesle konuşur. 
Lady Windermere büyük bir korku içinde ayakta durarak 
onlara bakar.) 

Dostum, her şeyi anlattı. Biz hepimiz çok yanılmışız 
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onun hakkında. Darlington'un dairesine gidişi, tümüyle 

benim hatırım içinmiş. îlkin kulübe uğramış - doğrusunu 

ararsanız, beni meraktan kurtarmak istiyormuş. Oraya git

tiğimi haber alınca, arkamdan gelmiş. Hep birden içeri gir

diğimizi duyunca da, korkmuş doğal olarak. Başka bir o-

daya çekilmiş. İnanın bana, bütün bunları öğrenince, dün

yalar benim oldu. Biz hepimiz çok kabalık ettik ona. Tam 

aradığım kadın o. Benim için biçilmiş kaftan, tepeden tır

nağa kadar bana uygun. Tek koşulu da ne, biliyor musunuz? 

Büsbütün İngiltere dışında yaşamak. Bu da benim arayıp 

da bulamadığım bir şey. Lanet olsun kulüplere de, iklime 

de, aşçılara da, her şeye de. Bıktım usandım hepsinden! 

LADY WINDERMERE. (Ürkek ürkek.) - Mrs. Erlyn-

n e - ? 

LORD AUGUSTUS. (Yerlere kadar eğilip selam

ladıktan sonra ona doğru ilerleyerek.) - Evet, Lady Win

dermere, Mrs. Erlynne evlenme önerimi kabul etme onu

runu bağışladı bana. 

LORD WINDERMERE. - Ya, öyle mi! Hiç kuşku 

yok, çok zeki, cin gibi bir kadınla evleniyorsunuz. 

LADY WINDERMERE. (Kocasının elini tutarak). -

Oh, ne mutlu size! Melek gibi bir kadınla evleniyorsunuz. 
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