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Şiirini kurmakta olan bir şairin, okuduğu bir şiirden ya 
da bir şairin şiir dünyasından etkilenmesi garip, kar ma şık bir 
süreçtir. Hele eğitim kurumlarında okutulan ede biyat bizdeki 
gibi, bir genci konunun kendisinden ve çağ rıştırdığı her şeyden 
tiksindirecek nitelikler taşıyorsa, bu süreç iyice acılı, gülünç, 
yer yer bunaltıcı iniş çı kışlarla, kuşkular ve çırpınmalarla do-
lup taşar. Çünkü etkilenmek şurda kalsın, bir şiiri okuyup onu 
değerlendirmek, bunun gerektirdiği enerjiyi yoğunlaştırabil-
mek ve giderek onu bir deneyim haline getirebilmek (yeniden 
üretebilmek) ciddi bir eğitim işidir (Okuma yazması bile ol-
mayan biri de bir şiirden etkilenebilir elbette, ama bu ayrı bir 
konu.). Kavafis’in şiirleriyle ilk olarak karşılaşacak genç okurla, 
tanışmalarına yardımcı olur diye kendi deneyimlerimi paylaş-
mayı düşündüm.

Konstantinos Kavafis’in şiirlerini İngilizcelerinden çe -
virdik. Bir romanı bile ikinci dilden çevirmek önemli bir sa-
kınca sayılabilir. Şiir çevirisine gelince, şairin kendi di  linden 
de olsa bunun mümkün olmadığını ileri sürenler var. Bir öl-
çüde ben de katılıyorum bu görüşe, hiç ol  mazsa bazı şairler 
için. Hele lirik şiiri çevirmenin aşılamayacak zorluklar çıkardı-
ğını deneyerek öğrendim diyebilirim. Burada konunun ayrın-
tılarına girmek istemiyo  rum, ama varmış olduğum sonuç, şiir 
çevirisinin belli ko  şullar çerçevesinde mümkün, üstelik yapıl-
ması kuşkusuz gerekli olduğudur. Yabancı bir dilde yayımlan-
mış şiirlerin çevirmene en az şair kadar sorumluluk yüklediği-
ni akılda tutmalı. Ve burada çevirmenin sorumlulukları, hak-

Konstantinos Amca’nın
yüz kızartıcı şiirleri
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ları ve özgürlüklerinden çoktur elbette. Buradan çıkarak, aynı 
şiirin birkaç ayrı çevirisini de doğal ve yararlı saydığımı söyle-
yebilirim. Yoksa Cevat Çapan’ın Kavafis çevirilerini gördük-
ten sonra kendi adıma, yaptığım çevi  ri  leri yayımlamaktan ca-
yabilirdim. Tıpkı şiir yazmanın ol  duğu gibi, şiir çevirmenin de 
bir rekabet alanı değil; son  suz, şaşırtıcı bir deney alanı ol du ğu 
inancındayım. İkin  ci dilden çevirmeye gelince, söz ko nusu şair 
Kava fis olmasa, bunu göze alamazdık sanırım. Kavafis’in şiirle-
rini Erdal’la aynı zamanlarda, kimilerini birlikte ve yüksek ses-
le okuduk ve sevdik. Bizi ilk şaşırtan şey de, Yunan  ca yazılmış 
bu şiirlerin İngilizcede nasıl böyle eksik  siz bir etki yaratabildik-
leriydi. Bunun gizini Ka vafis şiirinin benzersizliğinde aramalı. 
Gerçekten de genel kanı, İs      kenderiyeli’nin dünya şiirinde çok 
özel bir yeri olduğu yolundadır.

Kavafis şiirinde imge nedir? Bu, onun özelliklerini anla-
mak için sorulacak ilk soru olmalı. Buna verile cek kolay bir 
yanıt da var: Bu şiirde imge yok denebilir hemen. Kavafis ne-
redeyse bütün şiirlerinde anlatır: bir olay, bir şairin düşünce-
leri, bir anı ya da bir dilek. Bir duyguyu ele aldığında bile onu 
“anlatır”, böylece çoğu şiirin bir konusu olur. Bu sözlerimden 
“hikâye ettiği” veya “olayları şiirleştirdiği” anlaşılmasın. Onun 
tekniği, ele aldığı konunun dramatik özünü, bu özdeki çeliş-
ki ve gerilimlerin şiirini yakalamaya yöneliktir. Modern şiir-
de çok rastlanan başı sonu belirsiz coşkular, zincirleme çağrı-
şımlar, çıldıran renkler, sesler, garip ve çarpıcı görüntüler onda 
yoktur. Söz sanatları da alabildiğine kısıtlı kullanılmıştır, son 
derece titiz ve ölçülü. Simgesel bir anlatıma başvurduğunda, 
önceden iyice düşünmüş ve “Bakın işte bir simge.” der gibidir. 
Bir benzetmeyi yineleyip işleyerek ulaşır simgeye:

Geleceğimizin günleri durur karşımızda 
Bir sıra küçük, tutuşturulmuş mum gibi– 
Altın, ılık, diri küçük mumlar.

Başımı çevirmek istemem, görür titrerim diye–
Nasıl çabucak uzar gider bunlu dizi
Nasıl çabucak çoğalır sönük mumlar.

Kavafis’in erken şiirlerindendir “Mumlar” (1911’den 
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önce), ileride şiirini daha da yalınlaştıracaktır. Betimler: bir 
oda, bir sokak, giysiler ya da çıplak bir gövde. Bütün betim-
lemeler yaşanmışlığın, üstünde düşünülmüşlüğün, iyice ayık-
lanmışlığın cömert, fakat dengeli tınısını taşır. Zengin olduğu 
kadar şiirsel amaca yönelik bir dekor yaratır çoğu zaman. Ki-
şilerle ayrılmaz biçimde kaynaşmış bir dekor. Kavafis’in deha-
sını asıl gerçekleştirdiği, olanca duyarlığını yoğunlaştırdığı in-
san davranışlarıyla birlikte bu dekor, onun şiirinde imgenin ta 
kendisidir. Gençlik şiirlerinde yalnızca ipuçlarını görebildiği-
miz bu özellik gitgide olgunlaşır ve ona modern şiirde çok ayrı 
bir yer kazandıran nitelik haline gelir. Bize onun şiirlerini ikin-
ci dilden bile olsa çevirmek cesaretini veren bu benzersiz ni-
teliği olsa gerek.

Kavafis, konularının çok büyük bir bölümünü tarihten al-
mıştır. Onun asıl ilgi alanı olan Helenistik dönem ve Bizans, 
bir kahramanlar çağı değil, karmakarışık olaylar, nedensiz gibi 
görünen savaşlar, uydu krallıklar ve kimi sürgün edilmiş kuk-
la krallar, politik dolaplar, kıskanç, tutkulu sanatçılar çağıdır. 
Doludizgin bir cinsellik bu örgünün dokusuna işlemiş gibi-
dir. Ne ki Kavafis bu kargaşayı şiirlerine hiçbir zaman boca et-
mez. Neredeyse durgun bir hava yaratır bu karmaşanın içinde. 
Neye tanıklık edeceğini çok iyi seçmiştir. Şu ya da bu olayın 
nedenlerini araştırmaya girişmez (Bunu şiir yazmadan önce 
uzun uzun düşündüğü ve bir tarih görüşüne sahip olduğu, 
yalnızca ses tonundan anlaşılır.). Kişinin bir anını yakalar. Bu 
anı bir şiirde bir imge halinde dondurur. Böylece insan davra-
nışlarının püf noktalarını çarpıcı biçimde sergileyiverir.

Kavafis hoşgörünün; insanlara, olaylara esnek ve an   la -
yışla yaklaşmanın ustasıdır. Bu özellikler onu milliyetçiliğin 
aşı  rılıklarından korur. Onun tutkun olduğu şey Yunan kültü-
rü, dili ve bunlardan doğan davranış incelikleridir. Sanat ve 
kültür anlayışı tam anlamıyla seçkincidir. “İlk Basamak” şiirin-
de “sıradan sürü” (common herd) deyimini, seçerek ve bilinçli-
ce kullandığına dikkat çekmek isterim. Üstün bir kültürün ki-
şisi olduğu gururunu gizlemeye gerek görmez. Onun sanat ve 
tarih anlayışı üstüne düşünmek, tartışmak ve bunları eleştir-
mek yararlı olacaktır. Ne ki, tarihi konu alması ve derinliğine 
dü  şü  nül  müş bir tarih görüşüne sahip olması, bizi Kavafis’e bir 
tarihçiymiş gibi bakmak ve onu yargılamak yanlışına dü  şür -
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me  meli. Onun dünyasında takvim yapraklarındaki rakam ne 
olursa olsun, şiirlerinde yaşattığı; çağdaş dünyanın in    sanları, 
onların davranışları, çözümsüzlükleri, çe  liş  ki  le  ridir.

Kavafis şiiri üstüne yazılmış birçok araştırma, inceleme 
var. Benim okuduklarını yalnızca C.M. Bowra’nın The Crea-
tive Experiment (Yaratıcı Deney) kitabının ona ayrılmış bö-
lümü, yararlanmış olduğumuz Rae Dalven çevirisinde W. H. 
Auden’in önsözü ve aynı kitaptaki biyografik notlardır. Bu-
nun dışında elime geçen bazı biyografi ve incelemelere yal-
nızca göz atabildim. Bunlardan edindiğim izlenim, Ka  vafis’in 
şiir serüvenine başlıca iki ayrı perspektiften bakıldığıdır. Bun-
lardan biri onun, şiirlerini zamanla olgunlaştırdığı ve en yetkin 
örneklerini en olgun çağında verdiği görüşüdür. Tarihteki olay 
ve kişileri ele aldığı şiirleri düşünüldüğünde bu görüşe ben de 
katılıyorum. Kavafis, tarih malzemesinden kendine çağdaş bir 
şiir dün  yası kurmuş ve bunu da uzun bir çalışma, olgunlaşma 
ve alana egemen olma süreci içinde başarmıştır. Apayrı bir in-
celeme konusu olabilecek bu süreç, hemen gençlik şiirleriyle 
birlikte ele alınırsa, oldukça belirgindir. Erken şiirlerini oyun 
provalarına benzetmek mümkün. Yö  net  men sık sık sahnede 
görünür. Olgunluk dönemi şiirlerine ge  lince yönetmen artık 
seyircilerin arasındaki güvenli, sa  pa  sağlam yerini almıştır. Var-
lığı yalnızca oyunun do  ku  sun  da duyurur kendini.

Öte yandan ikinci bir eğilim, Kavafis’in tarihsel şiir  le  riy  le, 
günlük yaşamdan kaynaklanan erotik şiirleri arasına bir çizgi 
çekmek ve ikinci grup için en azından özür diler bir tutum ta-
kınmaktır. Bence Kavafis’in eşcinsel olmasının ve erotik şiirle-
rinin tümüyle eşcinsel duyarlıkları, ilişkileri işlemesinin bunda 
belirleyici rolü vardır. Auden, “in  san  lar tarafından yapılan şiir-
lerin, insan davranışları için kul  lanılan ahlaksal yargılar çerçe-
vesinin dışında (tutul  ma  ya  cağını), fakat ahlaksal ölçütün de-
ğişik (olduğunu)” söy  lü  yor. Buradan çıkarak Kavafis’i, dürüst 
tanıklık ettiği için bağışlatmaya çalışıyor. Bowra ise onun ero-
tik şiir  le  rine hemen hiç değinmemekte, yalnızca tarihsel şiir-
lerini incelemekle yetiniyor. Ona göre “tarihin onurlu yüceliği” 
Kavafis’in “günlük açmazlarından kurtulmasını sağlamış”, ona 
“tüm yeteneklerini gerçekleştirme gücü vermiştir.” Kavafis’in 
“garip cinsel arayışların saplantılarıyla dolu” şiirlerinin karam-
sar havasından ve bunların genellikle eleştirildiğinden söz edi-
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yor. Bütün bu yaklaşımlar bence Kavafis’in sanatçı kişiliğini 
oluşturan öğelerin eksik kavranması anlamına gelir. İskende-
riyeli şairin bir biyografisinde, kimi akrabalarının, çocuklarına 
“Konstantinos Amca’nın yüz kızartıcı şiirlerini” okumayı ya-
sakladıklarından söz ediyor. Birçok yazar ve eleştirmenin aynı 
önyargıları (elbette çok incelmiş biçimlerde) sürdürdükleri-
ni dü  şü nü yorum. Kavafis’in tarihsel şiirleri, erotik şiirlerinden 
ayrılamaz. Yalnızca tarih öğesini şiirlerinde kullanmakta na-
sıl ustalaşmışsa, cinsellik öğesini kullanmakta da öyle ustalaş-
tığı; bunu bir duyarlık, bir gerilim, yer yer kısacık bir değin-
me halinde şiirlerinin dokusuna kattığı söylenebilir. Kavafis’in 
cinsellik karşısındaki tavrı onun yaşama bakışında belirleyici 
rol oynamış, çağın değerlerini sarsıcı bir eleştiriden geçirebil-
mesini sağlamış, ikiyüzlü değer ve yargılarla uyum sağlaması-
nı engellemiştir. Ölümünden sonra yayımlanan “Gizli Şeyler” 
şiiri, onun bu değerlerle nasıl hesaplaşmış olduğunu ve kişi-
liğiyle ilgili en küçük bir özür dileyici tavrı benimsemediği-
ni açıkça gösterir:

Daha güzel bir toplumda, ilerde
Bir başkası tıpkı bana benzeyen
Çıkar kuşkusuz, yaşar özgürce.

“Gizli Şeyler”, 1903

Türkiye’de okur, hem gelenek hem de genel olarak se  çilip 
yayımlanan ürünler açısından lirik şiire alışkındır. Ka  vafis 
belki bu yönden yadırgatıcı olacak. Bir şair de “önemli” olduğu 
için sevilmemeli zaten. Benim önerim bu şiirlerin kendi ken-
dine sansür konulmadan okun  ma  sı  dır. Yaşamında bilinçli bir 
seçim yapmış ve belli ilkeleri benimsemiş bir gencin, sanat 
ürününden yararlanmasına bir engel, neleri “sevmesi gerektiği” 
kaygısıyla kendini ala  bildiğine kasmasıdır sanırım. Oysa böyle 
bir kasılma, kar  şılaşılan ürünle “reaksiyona girmeyi” baştan en-
 gel  le  yici  dir. Eleştirel gözle bakabilmek apayrı bir şey. Bunun 
için o ürü  nü anlamak, sindirmek, yarattığı coşkuları ya  şar  ken 
bun  ların bilincine varmak, böylece ürünle birlikte kendini de 
eleştirmek gerekir. Yoksa edebiyat hiçbir zaman ken  dini ta-
nımanın da yolu olamaz.
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İskenderiyeli şair bakalım bizlere ne kadar yakın ge  le -
cek. Bir tek şuna güveniyoruz: Kavafis’i dikkatle okuyan bi  ri, 
onunla kurduğu diyalog ne olursa olsun, etkilenme  den, biraz 
değişmeden edemez. Kendi davranışlarına, çe  şitli değerlere, 
politikaya bir de başka açıdan bakmak; iç  tenliğe, yürekli bir 
eleştiriye yönelmek zorunda kalır. Rae Dalven’in biyografi 
notlarında, E. M. Forster’in Pharos ve Pharillon adlı kitabın-
dan aldığı bir bölüm var: “... Hasır şap  kasıyla Yunanlı bir be-
yefendi,” demiş onun için, “evrenle arasında küçük bir açıyla 
kıpırdamaksızın duruyor.” Kons  tantinos Amca’nın bize sundu-
ğu da, evrenle kendi ara  sındaki bu küçük açıdır herhalde. Biz, 
özellikle bilimsel dünya görüşüne sahip okur için bu küçük 
açının çok de  ğerli olduğuna inanıyoruz.

BARIŞ PİRHASAN
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Çokyurtlu bir balıktı Kavafoğlu
Thames’ten taa Fener boyuna
Yeniköylü Niko’nun o sessiz öğrencisi
İnmişti Akdeniz’e
Yakmak için yıkık bir Fener’i
Girerken geceye Şehir
Sahte mücevherlerle törene katılan
Bir Bizans imparatoru gibi.
Yapyalın yalnızlığında
Tenden ve kitaptan bulup kavafisini
Tarih denen o batık Rum tacirin
En karanlık batakhanelerinden
Bir bir çıkarmıştı günoğlanlarını
Feneriyle şiirin.

ALOVA

“VE OKŞAYIŞLAR GİBİ SÖNER,” DEDİ, 
“UYGARLIKLAR”





Yayımlanmış şiirler

(1896-1932)
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YAŞLI BİR ADAM

Gürültülü kahvenin içerlek odasında
yaşlı bir adam, masada iki büklüm;
önünde bir gazete, yapayalnız.

Sefil yaşlılığın ezikliği içinde
düşünüyor, ne kadar az çıkardı hayatın tadını; 
güçlü olduğu yıllar, yakışıklı.

Biliyor, nasıl yaşlandı; farkında, görüyor her şeyi,
ama gençlik yılları daha dün gibi
geliyor ona. Hayat ne kadar kısa, ne kadar!

Düşünüyor, bilgelik denen şey nasıl da aldattı onu;
nasıl hep güvendi –ne çılgınlık!–
“Yarın, bol bol zamanın var,” diyen o yalancıya.

Dizginlediği coşkular geliyor aklına; gözden çıkardığı
onca sevinç. Yitip gitmiş her fırsat
Şimdi alay ediyor kafasız sağgörüsüyle.

... Bunca düşünce, bunca anımsayış
başını döndürüyor yaşlı adamın. Ve gidiyor gözleri 
kahvenin masasında iki büklüm.

                                                                Alova (A.)
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YAKARIŞ

Derinliklerine çekti gemiciyi deniz–
Annesi, habersiz, gidip bir mum

yakıyor Meryem Ana tasvirinin önünde
tez elden gelsin diye, havalar iyi gitsin–

bir kulağı hep rüzgârda.
Ama dua edip yakarırken o,

kederle, ciddi ciddi dinleyen tasvir,
biliyor oğlunun hiç gelmeyeceğini.

                                                        A.
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İLK BASAMAK

Genç şair Evmenis
bir gün Theokritos’a yakındı:
“İki yıldır yazıp duruyorum
ancak bir idil çıkarabildim.
Bitmiş tek şiirim.
Ah, çok dik, görüyorum.
Şiir merdiveni çok dik;
ayağımı attığım ilk basamaktan,
hoş gör, daha yukarı çıkamayacağım.”
“Sözlerin,” dedi Theokritos,
“yakışıksız, söver gibisin.
İlk basamaktaysan eğer
sevinç ve gurur duyman gerek bundan.
Az şey değil geldiğin yere gelmek,
kazandığın büyük onur.
Çünkü bu ilk basamak bile
sıradan sürüden çok yukarıdadır.
Ayağını atabilmek için bu basamağa
hemşerisi olmayı hak etmelisin 
düşünceler kentinin.
Ve o kente kabul edilmek
az görülen, güç bir şeydir.
Pazaryerinde kentin, Yasayıcılar çıkar karşına
hiçbir serüvencinin atlatamadığı.
Az şey değil geldiğin yere gelmek,
kazandığın büyük onur.”

                                                                A. 
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