
MİTOLOGYA

Beh çet Ne ca ti gil (İstanbul; 16 Ni san 1916-13 Ara lık 1979) İs tan bul Yük-
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çe cek du rum la rı ha tır lat ma ya; ev-ai le-ya kın çev re üç ge nin de, ger çek ve 
ha yal ya şan tı la rı nı ilet me ye, du yur ma ya har ca dı. Ara da bi çim ye ni leş-
tir me le rin den ötü rü ya dır gan dı ğı da ol du, ama ge nel lik le, eleş tir men ler 
onun için, tu tar lı ve özel bir dün ya sı olan bir şa ir de di ler.” 

Şi ir le ri şu ki tap lar da top lan dı: Ka pa lı Çar şı (1945), Çev re (1951; 1960), 
Ev ler (1953; 1968), Es ki Top rak (1956 [1957 Ye di te pe Şi ir Ar ma ğa nı]; 
1965), Ara da (1958), Dar Çağ (1960), Yaz Dö ne mi (1963 [1964 Türk Dil 
Ku ru mu Şi ir Ödü lü]; 1968), Di van çe (1965), İki Ba şı na Yü rü mek (1968), 
En/Cam (1970), Zeb ra (1973), Ka re ler Ak lar (1975), Sev gi ler de (1976; ken-
di seç ti ği şi ir ler), Bey ler (1978), Söy le riz (1980; haz. Kâ mu ran Şi pal). 
Rad yo oyun la rı nı Yıl dız la ra Bak mak (1965), Ge ce Aşe vi (1967), Üç Tu
runç lar (1970), Pen ce re (1975) ki tap la rın da bir ara ya ge tir di. Po eti ka sı nı 
içe ren ki mi ya zı la rı nı Bi le/Yaz dı (1979) adıy la ki tap laş tır dı. Ede bi ya tı
mız da İsim ler Söz lü ğü (1960), Ede bi ya tı mız da Eser ler Söz lü ğü (1979) ve 
100 So ru da Mi to log ya (1969) gi bi, ken di de yi şiy le “öğ ret men lik mes le ği-
ne iliş kin, ek ça lış ma la r” da yap tı. Ay rı ca, şi ir (Fe ner, Ge ce ve Yıl dız lar, 
Borc hert; Şar kı lar Ki ta bı, He ine), öy kü (Genç lik Gü zel Şey, Hes se), ro man 
(Sis, Una mu no; Mal te La urids Brig ge’nin Not la rı, Ril ke; Ve ne dik’te Ölüm, 
Mann; Aç lık, Ham sun; Kör Bay kuş, Hi dâ yet), oyun (Ka pı la rın Dı şın da, 
Borc hert) ve in ce le me-araş tır ma (Türk Halk Ki tap la rı [Mu ka ye se li Ma sal 
Bil gi si ne Bir İla ve], Spi es; Kü çük Mi to log ya Söz lü ğü, Hitb run ner) çe vi ri le-
riy le de çe vi ri ede bi ya tı mı zı zen gin leş tir di. 

Bü tün Eser le ri, Ali Tan ye ri ve Hil mi Ya vuz’un not lar ıy la ya yım lan-
dı (Cem Ya yı ne vi, 1981-85, ye di cilt; Mek tup lar: 1000 Ta ne Ya yın la rı, 
1989). 

1980 yı lın da ai le si ta ra fın dan Ne ca ti gil Şi ir Ödü lü ku rul du.

1994’te YKY Ne ca ti gil’in bü tün ya pıt la rı nı ye ni den ya yım la ma ya baş-
la dı: Şi ir ler 19481972 (1994; Dar Çağ, Yaz Dö ne mi, Di van çe, İki Ba şı na 
Yü rü mek, En/Cam, Zeb ra), Şi ir ler 19381958 (1995; Ka pa lı Çar şı, Çev re, 
Ev ler, Es ki Top rak, Ara da), Er tuğ rul Fa ci ası (1995; rad yo oyu nu, ilk ba-
sım), Şi ir ler 19721979 (1996; Ka re ler Ak lar, Bey ler, Söy le riz, ki tap la rı na 
gir me miş şi ir le ri ), Bi le/Yaz dı (1997), Rad yo Oyun la rı (1997), Se rin Ma vi 
(1999; eşi ne mek tup la rı, ilk ba sım), Düz ya zı lar 1 (1999; ya zı lar), Düz ya
zı lar 2 (1999; ko nuş ma lar, kon fe rans lar), Mek tup lar (2001; ge niş le til miş 
ba sı m). 
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Bir İki Açıklama*

Yunanca kelimelerin, başta tanrı, insan ve yer isimlerinin imlaları; 
bilim kitaplarındaki şekliyle, asıllarına uygun yazılmıştır. Eski Yu-
nan-Latin metinlerinin ve klasiklerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
çevrilmesine başlanmadan, yani 1940’tan önce Yunanca kelimeler, 
Fransızcadan gelme bir alışkanlıkla, Türkçeye hep Latince söyleniş 
ve yazılışlarıyla geçer, Yunanca “k, ai, ei”ler çokluk “c, ae, i” ile 
gösterilir; Aisopos, Sokrates yerine Aesopus ya da Esop, Socrates 
ya da Socrat der, öyle yazardık. Bu noktaya dikkat edilmelidir. 

Yunanca kelimelerdeki y’ler ü gibi okunur. Mesela Odysseus 
sözcüğü Odüsseus, Enyo kelimesi Enüo okunmalıdır; Kh: h, ph: 
f, i: y okunacaktır. Örnekler – Akhilleus: Ahilleus, Aias: Ayas, Ai-
neias: Ayneyas, Mykenai: Mükenay, Oreithyia: Oreytüya, Phoiniks: 
Foyniks, Phrygia: Frügya... 

Yunanca bir isim Latincede değişik olabilir. Mesela Akhilleus 
Latinlerde Achilles (Aşil), Odysseus, Latinlerde Ulixes’tir (Ulysses: 
Ülis). Aynı kişiyi, aynı kavramı belirten bir kelimenin iki dilde 
değişmeler gösterip göstermediği, parantez içi hatırlatmalardan 
anlaşılır. 

Kitapta sadece Troia sözcüğü, hep y harfiyle, yani Türkçe imla 
ile Troya şeklinde yazıldı.

* Kitap boyunca bazı kelimelerin önlerindeki ° işareti bu kelimeler için Küçük Mi
tologya Sözlüğü’ne (B. Necatigil, YKY, 2017) bakılmasını hatırlatır. Behçet Necati-
gil metinde bununla ilgili açıklama yapmamışsa da aynı sistemi Küçük Mitologya 
Sözlüğü’nün içinde de kullanmıştır. (Yay. n.)




