
LATİN OZANLARINDAN ÇEVİRİLER

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 
tarafından da bu akımı başlatan ozanlardan biri sayıldı. Başlangıçta, dönemine 
göre yeni bir hava içinde güçlü aşk şiirleri, halk deyim ve söyleyişlerinden yarar-
lanan başarılı taşlamalar yazan Oktay Rifat, Perçemli Sokak’tan sonra her kita-
bında 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 dene-
meleri de 1992 yılında Şiir Konuşması başlığı altında kitaplaştırılmıştır. Bunların 
yanısıra 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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Latin Ozanlarından
Çeviriler

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





La tin Ozan la rın dan Çe vi ri ler Üs tü ne

Fran sa’da, öte ki ba tı mem le ket le rin de de böy le ol sa ge rek, Yu nan 
ve La tin şi ir le ri ni çe vi ri le riy le bir lik te yan ya na ba sıyor lar. Bir yan-
da an la mı, bir yan da bi çi mi bu lu yor su nuz. O dil le ri bil me se niz 
de, an la mı bi çi min içi ne oturt mak, bü tü ne var mak zor ol mu yor. 
Ku lak lık la işit mek, göz lük le gör mek gi bi bir şey ama, ne de ol sa, 
yal nız çe vi ri ye kal mak tan iyi. La tin ce bil me di ğim için, “Les Bel les 
Let tres” ya yıne vi nin bu çe şit ki tap la rın dan çe vir dim bu şi ir le ri. 
Yal nız Fran sız ca la rıy la ye tin me dim, an la mı, şi ir le rin asıl la rın dan 
iz le me ye ça lış tım. Elim den gel di ğin ce, oza nın kul lan dığı ke li me-
le re de, bi çi me de bağ lı kal dım. La tin ozan la rına ver gi, aşırılığa 
kaç ma yan o den ge li, öl çü lü de yi şe özen dim. On la rı ken di me de ğil, 
ken di mi on la ra ben zet me yi amaç edin dim.

La tin ler bi zim es ki aru za ben zer bir tar tı (ve zin) kul la nıyor lar. 
Ben par mak he sa bına vur dum çe vi ri le ri mi.

Özel ad la rın ya zılışı ay rı bir ko nu. Özel ad lar dan ge çil mi yor 
La tin şi i rin de. Her şi ir de en azın dan bir özel ad. Bun ca kent, bun-
ca tan rı adı da ca ba sı. Ön ce ken di ya zılış la rıy la bıra ka yım, de dim 
bun la rı. Son ra cay dım. Oku yu cu i ses li si ni, ki mi za man j ya da y 
ses si zi gi bi oku ya ca ğını ne bi lir? Üs te lik q, x gi bi al fa be miz de ol-
ma yan harf ler de var. Uzat ma ya lım oku du ğum gi bi yaz dım özel 
ad la rı. Söz ge li şi, c, q, ch ses siz le ri ni yal nız k ile, ses siz i’yi y ile, ae 
ses li si ni e ile vb. kar şıla dım. Özel ad la rın ses ve he ce ola rak çe vi ri le-
rin içi ne otu ra bil me si için bun dan baş ka tür lü de dav ra na maz dım, 
sa nıyo rum. Tan rılar la kah ra man la rın ad la rını da La tin ce le ri ne gö re 
ak tar dım. Ze us de ğil, Yup pi ter, He ra de ğil Yu no, Ac hil le us de ğil 
Akil les de dim.

Ki ta bımız da dört ozan var. Bun lar dan üçü, Ka tul lus, Ver gi li us, 
Ho ra ti us La tin şi i ri nin sul tan la rıdır. Mar tia lis de öy le. Ama yi ne de 
on lar dan baş ka bir adam. Da ha üs tün de ğil. Bel ki on lar dan aşa ğı. 
Ama da ha tat lı, da ha ca na ya kın. İsa’dan son ra I. yüz yıl da ge li şen 
ger çek çi akımın en bü yük us ta sı. Yal nız epig ram ma’lar ya zıyor. 
Ço ğu za man pek kısa iğ ne le me ler bun lar.
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Bu çe vi ri ler La tin şi i ri ni ta nıt mak ama cını güt mez. Ben bil gin 
de ği lim, oza nım. Gön lü mün çek ti ği şi ir le ri çe vir dim Türk çe ye. 
La tin şi i ri ni ta nıt mak için hem bu ozan la rın baş ka şi ir le ri ni çe vir-
mek, hem de hiç ol maz sa Lu kul lus, Yu ve na lis, Per si us, Ti bul lus gi bi 
ozan lar dan da ör nek ler ver mek ge re kir di. Ama şi ir çe vir mek, şi ir 
yaz mak la bir. Yo ğur dun ma ya sı ki mi za man tu tu yor, ki mi za man 
tut mu yor. Be ğe ni yor su nuz, se vi yor su nuz, çe vi ri yor su nuz, çe vi ri niz 
bir tür lü şi ir ol mu yor. Ka tul lus’dan ve Ho ra ti us’dan yap tığım bir kaç 
çe vi ri yi bu yüz den yırt mak zo run da kal dım.

Bu ozan la rın en es ki si Ka tul lus’tur. İsa’dan ön ce 87 yılın da doğ-
muş, İsa’dan ön ce 47 yılın dan son ra öl müş. Ha ya tıy la il gi li uzun 
boy lu bil gi yok. Da ha çok ken di şi ir le rin den çıka rıyor lar ha ya tını. 
Ver gi li us, İsa’dan ön ce 70-19 yıl la rı ara sın da, Ho ra ti us İsa’dan ön ce 
64-8 yıl la rı ara sın da ya şa mış. Mar tia lis ise İsa’dan son ra 43 yılın da 
doğ muş, 104 yılın da öl müş.

Çe vi ri le rin al tına çık ma lar ya pa rak, not lar dü şe rek oku yu cu ya 
bil gi ver mek ge rek li miy di? Ben ge rek siz bul dum. Üs te lik di ze le-
ri min ara sına, di ze le re ya ban cı yıl dız lar, sa yılar kat mak elim den 
gel me di. Bir şi ir se vi le cek se, için de ge çen özel adın ne nin ne si 
ol du ğu bi lin me den de se vi le bi lir. Şi ir ki ta bımı bir ta rih ki ta bı kı-
lığına bü rü mek is te me dim. Oku yu cu, Ene as des ta nıy la il gi li, şu 
bir kaç sa tırı da okur sa, ben ce çe vi ri ler de an la şıl ma yan yer kal maz: 
1800-1900 di ze lik bü yük bir ya pıt tır bu des tan. Tro ya sa va şın da, 
Tro ya ye nil gi ye uğ ra yın ca, Ene as, tan rıla rını ve ar ka daş la rını ya-
nına alır, ye ni bir yurt ara ma ya çıkar. Yup pi ter’in ka rısı ve kar de şi 
Yu no tan rıça di ki lir kar şısına. Yu no, Tro ya lıla rın, bu ara da Ene-
as’ın can düş ma nıdır. Bu na kar şılık Ene as’ı ko ru yan tan rılar da var. 
Yup pi ter’le Ve nüs ko ru yu cu la rın ba şın da ge li yor. Ka der tan rıça la rı 
Par ka lar da, Ro ma’nın ka de ri ni alın la ra çok tan yaz mış lar dır. Yu no 
tan rıça nın Tro ya lıla ra, bu ara da Ene as’a düş man lığı şun dan: Yu no, 
Ve nus, Mi ner va tan rıça lar ara sın da dü zen le nen gü zel lik ya rışın da, 
Tro ya lı Pa ris, Yu no du rur ken Ve nus’u gü zel seç miş. Yu no da içer-
le miş bu na. Bir de Ga ni me des hi kâ ye si var. Ga ni me des, Tro ya lı bir 
ço cuk. Yup pi ter bu ço cu ğu gö rür, be ğe nir. O za ma na ka dar tan rılar 
sof ra sın da ka deh dol du ran Yu no tan rıça dan ol ma kızının ye ri ne 
bu ço cu ğu ge çi rir. Yu no bu iki olay dan iç len di ği için, o gün bu gün 
Tro ya lıla ra düş man.
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Des ta nın ba şın dan baş la ya rak 156 di ze çe vir dim. Ver gi li us, 
söy len di ği ne gö re, ön ce düz ya zı ile yaz mış bu des ta nı, son ra dan 
tar tıya vur muş. Yal nız bu des tan da de ğil, bü tün La tin şi ir le ri nin 
te me lin de düz ya zı ku ral la rı ya tıyor. Ha ni, şi ir düz ya zıya çev ril mez 
di ye bir söz var dır, bu söz La tin şi ir le ri ne uy gu la na maz. Bir La tin 
oza nına, şi i ri ta nım la de se niz, “Tar tıya vu rul muş düz ya zıdır.” di ye 
ce vap ve re bi lir. Bu nu bir ek sik lik ya da ku sur ol du ğu için de ğil, 
bel ki de bir üs tün lük ol du ğu için be lir ti yo rum. Düz ya zının, tar tıya 
vu ru lur vu rul maz, bir ni te lik de ği şi mi ne uğ ra ya rak şi ir olu ver me-
si şa şır tıcıdır. Giz li si sak lısı ol ma yan, gö zü mü zün önün de ge çen 
bir bü yü bu.

Bir nok ta da ha: Rö ne sans ve Rö ne sans son ra sı kla sik çağ hay-
ran la rı Yu nan ve La tin sa na tını duy gu sal, dü şün sel ve bi çim sel 
sınır la rına doğ ru ge niş let miş ler. Bu nu ola ğan kar şıla mak ge re kir. 
Ama gi de rek, Yu nan ve La tin sa na tına da yan dığı söy le nen, bu 
sa na ta ta ban ta ba na ay kırı, ku ral cı, can sız, ge liş me gü cü nü yi-
tir miş, tat sız tuz suz bir sa nat an la yışı çık mış or ta ya. Ba tının ye ni 
sa nat çıla rını ayak lan dıran da iş te bu tu tum. Yok sa La tin ve Yu nan 
sa na tı, bir çe kir dek gi bi, ba tılı sa nat ye mi şi nin tam or ta sın da du-
ru yor, her dav ra nış ona gö re, ya da ona kar şı bir de ğer ka za nıyor.

Ben de La tin ler gi bi, ses uyum la rıy la ye ti ne rek, çe vi ri le rim de 
uyak dü şür mek ten ka çın dım. Gel ge le lim, Ho ra ti us’un, “Be ni uyak lı 
çe vir!” der gi bi bir ha li var. Uyak sız bir şi ir, çev ri lir ken na sıl olur 
da uyak is ter? Ba tılı Rö ne sans ozan la rının bi ze aşıla dık la rı an la-
yışın par ma ğı var bu iş te. Ron sard’ı oku ma mış ol say dım da ha ra hat 
çe vi rir dim Ho ra ti us’u, di ye dü şü nü yo rum.





Ka tul lus
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GE CE DEN ÖN CE

Ya şa ya lım Les bi a’m, se vi şe lim,
Me te lik ver me den ho mur tu su na,
Kıs kanç ve su rat sız ih ti yar la rın.
Ba tan gün her sa bah ye ni den do ğar;
Ama bu biz de ki sü rek siz ışık
Bir ke re sön dü mü öte si ge ce;
Hiç bit me yen bir ge ce, tek ve son suz,
Bin ke re öp be ni, öp, yüz ke re öp;
Bin ke re, son ra yüz ke re ye ni den.
Bin ke re, yüz ke re, öp, dur ma dan öp,
Şa şır sa yısını, şa şır Les bi a’m,
Şa şır ki sev da mıza göz değ me sin.

   (Car mi na – 5)
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AYAK LAN MA

İş te ba har la bir lik te ılık gün ler.
Il gıt ıl gıt esin ce Ze fi rus, geç ti
Gün dö nü mü nün öf ke si gök yü zün de.
Frig ya’nın züm rüt gi bi ova la rın dan,
Be re ket li tar la la rın dan İz nik’in,
Git mek za ma nı ge lip çat tı Ka tul lus.
Ka ça lım As ya’nın nam lı kent le ri ne!
Ayak lar bu ye ni se vinç le da ha dinç,
Yü rek, yol la ra düş mek için sa bır sız.
Yol daş lar, gü zel dost la rım hoş ça ka lın!
Bir lik te çık tık bu uzun yol cu lu ğa,
Ar tık, ev le re ay rı ay rı dö ne riz.

   (Car mi na – 46)




