
YUNAN ANTOLOGYASI

Oktay Rifat Şair ve dilci Samih Rifat’la Münevver Hanım’ın oğlu. 10 Haziran 
1914’te, babasının vali olarak bulunduğu Trabzon’da doğdu. İlkokulu Ankara’da 
okudu. Ankara Erkek Lisesi’ni (1934) ve AÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1937). 
Hukuk doktorası yapmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından Paris’e gönderildi; 
ancak II. Dünya Savaşı’nın patlaması üzerine 1940 yılında doktorasını tamam-
layamadan yurda döndü. Askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir süre Maliye 
Bakanlığı’nda ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nde çalıştı; bir süre de Ankara 
ve İstanbul’da serbest avukatlık yaptı. İlk eşi Türkân Hanım’ın ölümünden sonra 
1945 yılında, Fransızca öğretmeni ve çevirmen Sabiha Omay’la evlendi. Bu 
evlilikten bir oğlu oldu. 1961 yılında İstanbul’da Devlet Demiryolları I. İşletme 
Hukuk Müşavirliği bürosunda avukat olarak çalışmaya başladı ve 1973’te bu 
görevinden emekliye ayrıldı. Yaşamının geri kalanını İstanbul’da ve –yaz ayla-
rında– Ayvalık, Altınova’da geçirdi. 18 Nisan 1988’de İstanbul’da öldü. 

Lise yıllarında tanıştığı Orhan Veli Kanık ve Melih Cevdet Anday’la birlikte çıkar-
dıkları Garip (1941) adlı kitapla yeni Türk şiirinin kurucuları arasında yer alan 
Oktay Rifat, 1956 yılında yayımladığı Perçemli Sokak adlı kitapla, aynı dönemde 
ortaya çıkan İkinci Yeni akımına koşut bir çizgi içine girdi; kimi eleştirmenler tara-
fından da bu akımı başlatan ozanlardan biri sayıldı. Başlangıçta, dönemine göre 
yeni bir hava içinde güçlü aşk şiirleri, halk deyim ve söyleyişlerinden yararlanan 
başarılı taşlamalar yazan Oktay Rifat, Perçemli Sokak’tan sonra her kitabında yeni 
bir ses ve biçim arayışıyla okurun karşısına çıktı ve ölümünden kısa süre önce 
yayımladığı Koca Bir Yaz’a dek her kitabıyla yazın çevrelerinde geniş yankılar 
uyandıran bir ozan oldu. Şiirlerinin yanısıra yazdığı çok sayıda tiyatro oyunu ve 
ileri yaşlarında kaleme aldığı üç roman da benzer bir ilgiyle karşılandı.

Yapıtları: 
Şiir: Garip (Orhan Veli ve Melih Cevdet’le birlikte) 1941; Güzelleme, 1945; 
Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler, 1946; Aşağı Yukarı, 1952; Karga 
ile Tilki, 1954; Perçemli Sokak, 1956; Âşık Merdiveni, 1958; Latin Ozanlarından 
Çeviriler, 1963; Yunan Antologyası, 1964 (bu son iki kitap Oktay Rifat’ın vasiyeti 
doğrultusunda ölümünden sonra toplu şiirleri arasına alınmıştır); Elleri Var 
Özgürlüğün, 1966; Şiirler, 1969; Yeni Şiirler, 1973; Çobanıl Şiirler, 1976; Bir 
Cıgara İçimi, 1979; Elifli, 1980; Denize Doğru Konuşma, 1982; Dilsiz ve Çıplak, 
1984; Koca Bir Yaz, 1987. 

Roman: Bir Kadının Penceresinden, 1976; Danaburnu, 1981; Bay Lear, 1982. 

Ozanın kaleme aldığı çok sayıda oyundan kendi yaptığı bir seçme (Birtakım 
İnsanlar, Kadınlar Arasında, Atlar ve Filler, Çil Horoz, Yağmur Sıkıntısı) 1988’de Toplu 
Oyunlar başlığı altında; ölümünden sonra bir araya getirilen yazı ve denemeleri 
de 1992 yılında Şiir Konuşması başlığı altında kitaplaştırılmıştır. Bunların yanısı-
ra Oktay Rifat genç yaşlarından başlayarak, özellikle Fransız yazınından birçok 
yapıtı –bir bölümünü eşi Sabiha Rifat’la birlikte– dilimize kazandırmış, dönem 
dönem dergilerde yayımladığı çeviri şiirler de ölümünden sonra oğlu Samih Rifat’ın 
hazırladığı Gece Yazı (1994) adlı kitapta bir araya getirilmiştir. Ozanın kitaplarına 
almadığı şiirler ise Bu Dünya Herkese Güzel (Dışarıda Kalan Şiirler) başlığı altında 
Mehmet Can Doğan tarafından derlenmiş ve Bütün Şiirleri ciltlerine hiçbir zaman 
eklenmemesi koşuluyla ayrı basımı (2016) yapılmıştır.
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Yunan Antologyası

Yayın Notu: Bu kitap, Oktay Rifat’ın Bütün Şiirleri I kitabının içinde yer 
almaktadır. 





Yu nan An to log ya sı Üs tü ne

1494 yı lın da, Flo ran sa’da, Ja nus Las ca ris’ten alı nan Yu nan Epig
ram ma la rı adın da bir ki tap ya yım lan dı. 1445’te İs tan bul’da do ğan 
Las ca ris, İs tan bul 1453’de eli mi ze ge çin ce, bu epig ram ma la rı İtal-
ya’ya gö tür müş tü. As lın da İz mit li Pla nu des’in 1301 yı lı nın ey lü-
lün de ta mam la dı ğı aşa ğı yu ka rı iki bin dört yüz epig ram ma lık bir 
an to log ya idi bu.

Yu nan dün ya sın da es ki bir geç mi şi var dır bu çe şit an to log ya-
la rın. Oku yu cu için ha zır la nan ilk an to log ya nın Ga da ra lı Me le ag-
ros’un Gül des te’si ol du ğu an la şı lı yor (İÖ I. yüz yıl ba şı). İlk di ze de ki 
ilk ke li me nin baş har fi ne gö re dü zen le nen Gül des te’de Ar ki lo kos, 
Si mo ni des, Sa fo, Pla ton gi bi es ki ozan la rın ya nın da otuz ye di ye ni 
oza na yer ve ril miş tir. Ozan lar, ki şi lik le ri ne uy gun bir çi çek adıy la 
Gül des te’ye gi rer ler, Me le ag ros bir baş lan gıç şi i riy le on la rı oku yu-
cu ya ta nı tır.

Ba tı da Yu nan An to log ya sı adıy la ta nı nan ve için de dört bi ni 
aş kın epig ram ma bu lu nan ün lü ya pı tın ilk kay nak la rın dan bi ri-
dir Me le ag ros’un Gül des te’si. İsa’dan ön ce I. yüz yıl la İsa’dan son ra 
XIV. yüz yıl ara sın da ya yım la nan an to log ya la rı sı ra la ya lım bu ra da:

1 - Ga da ra lı Me le ag ros’un Gül des te’si.
2 - Fi lip pos’un Gül des te’si.
3 - Di oge nia nos’un An to log ya’sı.
4 - Ru fi nus’un der gi si.
5 - Stra ton’un Mu sa’sı.
6 - Aga ti as’ın Kik los’u
7 - Eu fe mi as’a su nu lan der gi.
8 - Ke fa las An to log ya’sı ile Pa la ti nos An to log ya’sı.
9 - Pla nu des’in An to log ya’sı.

Epig ram ma ne dir, ne de mek tir? Bu gün kü an la mıy la epig ram ma 
bir kaç di ze yi geç me yen kı sa bir şi ir, bir taş la ma dır. Bu an la yı şa 
uy gun epig ram ma la ra il kin La tin oza nı Mar tia lis’te rast la nı yor. 
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Epig ram ma, söz lük an la mıy la, bir şe yin üze ri ne ya zı lan ya zı de mek-
tir. Bu an lam za man la bronz ya da mer mer pla ka la ra ka zı lan kı sa 
şi ir le ri kap sa mış. Da ha son ra, sa de ce kı sa şi ir le re ve ri len ad ol muş. 
De mek ki epig ram ma il kin bir anı ta ka zı lan ya zı, öz de yi miy le 
ya zıt tı. Me zar ya zıt la rı na sa de ce ölü nün adı ve yur du ko nur muş 
ön ce le ri; anıt lar da ki ya zıt la ra ise, sa de ce anı tı di ke nin, ya da o anıt 
ki min için di kil miş se onun adı. Bu ya zıt lar bir za man son ra öl çü ye 
vu rul muş. Öl çü lü ya zıt la rın, il kin İon ya’da son ra bü tün Yu nan il le-
rin de, İsa’dan ön ce VI. yüz yıl da ya yıl dı ğı gö rü lü yor. Med sa vaş la rı 
(İÖ V. yüz yıl) epig ram ma la rın ge li şi mi ni et ki le miş ol ma lı ki, bu 
çağ da tek tek ya da top lu ca di ki len me zar taş la rın da ve anıt lar da 
epig ram ma la ra bol rast la nı yor. Za ma nın epig ram ma us ta sı ise Si mo-
ni des’tir. Onun ünü bu ko nu da o ka dar yay gın dır ki, son ra dan bu 
ça ğa rast la yan bü tün im za sız ya zıt lar Si mo ni des’e mal edil miş tir. 
Bu yüz den, Si mo ni des adı nı ta şı yan ve bu gün eli miz de bu lu nan 
yet miş sek sen epig ram ma nın tü müy le onun elin den çık tı ğı nı söy-
le mek doğ ru ol maz.

V. yüz yıl da bir anı ta ka zıl mak is te nen epig ram ma la rın ya nı sı ra 
pra tik bir amaç gü dül mek si zin ya zıl mış epig ram ma la ra da rast la-
nı yor. Ama bir çı ğır ola rak epig ram ma, da ha son ra İs ken de ri ye ve 
do lay la rın da ge liş miş tir. Bu ken ti Bü yük İs ken der, İsa’dan ön ce 
331 yı lın da kur du. Son ra dan İs ken der’in im pa ra tor lu ğu gö çün ce, 
ge ne ral le ri İs ken de ri ye’yi ya şat tı lar. Pto le mai os’lar gü nün de bu ra sı 
bü yük bir ti ca ret ve kül tür ken ti ol du. Bü yük ki tap lı ğı dil le re des-
tan dı. Kal li ma kos, Te ok ri tos, Ara tos gi bi epig ram ma us ta la rı asıl bu 
çağ da ye tiş miş tir. Ask le pia des, Po si dip pos, He di los’la Kos ada sın da, 
Kal li ma kos’un yo lun dan yü rü yen ozan lar la İs ken de ri ye’de epig ram-
ma al tın ça ğı na ula şır. Do ğu da ki bu ge liş me ye kar şı lık, ba tı da ki 
Yu nan il le rin de de us ta epig ram ma cı la rın ye tiş ti ği gö rü lür. Te gea lı 
Ani te, Te bai li Per ses, Me se ne li Al kai os, Si ki on lu Mna sal kes, Si ra gu-
za lı Te odo ri das bun lar ara sın da dır. İsa’dan ön ce I. yüz yı lın ba şın da 
Fe ni ke ile Su ri ye’de epig ram ma ye ni bir çi çek len me ça ğı na gi ri yor. 
Epig ram ma la rın der le ne rek an to log ya lar ya pıl ma sı bu ça ğa rast lar.

Yu nan An to log ya sı on al tı bö lü me ay rı lır:
 I - Hı ris ti yan lık epig ram ma la rı.
 II - Ze uk sip pos yo nu la rı nın tas vi ri.
 II I - Ki zi kos ya zıt la rı.
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    IV -  Me le ag ros, Fi lip pos ve Aga ti as’ın baş lan gıç şi ir le ri.
 V -  Aşk epig ram ma la rı.
 VI -  Adak epig ram ma la rı.
 VI I -  Ölüm epig ram ma la rı.
VII I -  Ka pa dok ya lı Gre go ri os’un epig ram ma la rı.
 IX -  Tas vir epig ram ma la rı.
 X -  Yü rek len dir me epig ram ma la rı.
 XI -  Sa ti rik ve ba şik epig ram ma lar.
 XI I -  Stra ton’un Mu sa’sı.
XII I -  Çe şit li öl çü ler de par ça lar.
XIV -  Prob lem ler, enig ma lar, ora ku lum lar.
XV  -  Çe şit li epig ram ma lar.
XVI -   Pa la ti nos An to log ya sı’nda yer al ma yan par ça lar.

Oku ya ca ğı nız çe vi ri ler, Yu nan An to log ya sı’nın V, VI I, IX sa yı lı 
bö lüm le rin den se çil miş tir. Bun la rı, Ma uri ce Rat ile Pi er re Waltz’in 
ve ar ka daş la rı nın Fran sız ca düz ya zı çe vi ri le rin den Türk çe leş tir dim.

Yu nan ad la rı nın ya zı lı şı oku nuş la rı na gö re dir.
Çe vi ri le rin baş la rın da ki sa yı lar şi ir le rin An to log ya’da ki sa yı la rı-

dır. Bil gi için, ki ta bı mı zın so nun da bu sa yı la ra gö re dü zen len miş 
açık la ma la ra baş vu rul ma lı dır.




