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GIUSEPPE UNGARETTI, Mısır’a göç etmiş Toscanalı bir ailenin çocu-
ğu olarak 1888’de İskenderiye’de doğdu. Ortaöğrenimini oradaki bir 
Fransız lisesinde tamamladıktan sonra 1912’de Paris’e gitti. Hukuk 
Fakül tesi’ne kaydolmakla birlikte daha çok edebiyat ve felsefe dersle-
rine katıldı. İlk şiirleri 1916’da çok sınırlı sayıda Udine’de bir arkadaşı 
tarafından bastırılmıştı. L’Allegria adlı kitabı 1919’da, ikinci önemli şiir 
kitabı Sentimento del Tempo ise 1933’te yayımlandı. 1936-42 arasında 
Brezilya’da São Paulo Üniversitesi’nde İtalyan Edebiyatı Profesörü ola-
rak görev yaptı. 1939’da 9 yaşında kaybettiği oğlu Antonietto’nun acısı-
nı 1947’de yayımlanan Il Dolore kitabıyla dile getirdi. İtalya’ya döndükten 
sonra Roma Üniversitesi’nde Modern İtalyan Edebiyatı dersleri ver-
di. Sonraki yıllarda yazdığı önemli yapıtları arasında La Terra Promessa 
(1950), Il Taccuino del Vecchio (1960) ve Shakespeare, Góngora, Racine, 
Blake, Mallarmé gibi şairlerden yaptığı çeviriler sayılabilir. Ungaretti 
1970’te Milano’da öldü.

CEVAT ÇAPAN, 1933’te doğ du. Ro bert Ko leji ve Camb rid ge Üni-
ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü’nü bi tir di. 1996’dan bu ya na Ye di te-
pe Üni ver si te si’n de öğ re tim üye si. Dön Gü ver cin Dön ad lı şiir ki ta bıy la 
1986 Ne ca ti gil Şiir Ödü lü’nü al dı. Ar dın dan DoğalTarih,SevdaYaratan
veNeGüzelYolculuktuAklımdanÇıkmaz ad lı şiir ki tap la rı ya yım lan dı. 
60’lar dan bu yana yaptığı çevirilerle dünyanın önde gelen şairlerini 
dilimize kazandırdı, dünya şiiri an tolojileri yayımladı.
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Yirminci yüzyılın başında İtalyan şiirindeki en önemli 
gelişmelerden biri “Hermetizm” (kapalı şiir) akımının benim-
senmesidir diyebiliriz. Bu dönemde herhangi bir yeniliğin ya-
pılabilmesi o yılların önde gelen şairlerinden Carducci, Pascoli 
ve D’Annuzio’nun egemenliğinden kurtulmayı gerektiriyordu. 
Kökleri romantizme dayanan bu şairlere karşı ilk başkaldıran-
lar “Alacakaranlık Şairleri” (Crepusculars) olarak anılan Guido 
Goz zano ve Sergio Corazzini’ydi. Bu içedönük ve sınırlı bir ya-
şantı alanını dile getiren şiirin yanı sıra 1903’te Giovanni Pap ini 
ve Giuseppe Prezzolini adlı iki gencin Floransa’da yayımlama-
ya başladıkları Leonardo dergisi İtalyan kültürünün taşralı ve 
ulusal sınırlarını aşmasına büyük katkıda bulundu. Yayın haya-
tı beş yıl süren bu dergiden sonra Prezzolini 1909’da La Voce 
dergisini kurdu. 1912’de İtalyan “Fütürist Ma nifes to ”sunun 
Paris’te Le Figaro gazetesinde yayımlanmasıyla Mari net ti’nin 
öncülüğünde İtalyan kültürü önemli bir ölçüde geleneksel bağ-
larından kurtularak özgürlüğe kavuşuyor ve Avrupa kültürü-
nün o bunalımlı döneminde organik bir parçası oluyordu. 

İşte Giuseppe Ungaretti bu bunalımın doruk noktasına 
ulaştığı Birinci Dünya Savaşı yıllarında adını duyurdu. Her ne 
kadar “poesia ermetica” kavramı ilk olarak Vincenzo Car da rel-
li’nin 1919’da kurduğu La Ronda dergisinde 1939 yılında 
kullanıl dıysa da, bu akımın kökeni için Birinci Dünya Sava-
şı’nın sonuna dönmemiz gerekir. O yıllarda La Ronda dergisi 
İtalyan şiirine yeni bir canlılık kazandırmak için geleneksel 
değerlere, örne ğin Leopardi’nin saf lirizmine dönmenin gerek-

Önsöz
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tiğini öne sü rü yordu. O dönemin kargaşası ve tedirginliği içinde 
ortaya çı kan özgürlük havasından yararlanabilen en önemli şair 
ise Un ga ret ti’ydi. Ungaretti Toscana’dan Mısır’a göç eden ve 
orada bir fırın işleten İtalyan bir ailenin çocuğu olarak 1888’de 
İskenderiye’de doğmuştu. Doğumundan iki yıl sonra Süveyş 
Kanalı’nın ya pı mın da çalışan babası ölünce, fırını 1906 yılına 
kadar annesi ça lıştırmıştı. Ungaretti ortaöğrenimini İsken-
deriye’deki bir Fransız lisesinde tamamladıktan sonra hukuk 
öğrenimi için Pa ris’e gitti. Orada daha çok Bergson’un ve baş-
ka önemli ho ca ların Sorbonne’daki derslerini izledi. Apol li-
naire’le yakın bir dostluk kurdu. Picasso, Braque, Léger, Max 
Jacob ve Cendrars gibi sanatçılarla tanıştı. Öğrencilik yılların-
da Baudelaire, Rim baud, Laforgue ve Mallarmé gibi şairlerle 
beslenen duyarlığı kadar Paris’te tanıdığı bu yaratıcı insanlarla 
dostluğu da ha zır lamıştı onun yorulmadan çıkacağı o uzun şi-
irsel yolculuğa. 

1914’te Milano’ya giden Ungaretti İtalya’nın 1915’te sa-
vaşa girmesiyle askerlik göreviyle İtalya’nın kuzeyinde Carso’ 
da cepheye gitti. Siperlerde savaşın korkunçluğuyla ve ölümle 
yüz yüze geldiği anlarda Batık Liman’ın dizelerini gazetelerin 
kenarlarına, mektupların boşluklarına, kartpostallara not edi-
yordu. Batık Liman 1916’da Udine’de “Vedalaşma” şiirinde adı 
geçen arkadaşı Ettore Sera’nın editörlüğünde 80 adet basıldı. 
Bu şiirinde şöyle diyordu Ungaretti:

Bir sözcük 
bulduğumda 
bu sessizliğimde 
bir uçurum gibi 
yontulur hayatıma

Ungaretti savaştan sonra 1919’da Batık Liman’daki şiirle-
rini de içeren L’Allegria (Sevinç) kitabını yayımladı. Aynı yıl 
Paris’e döndü ve Fransızca La Guerre adlı bir şiir kitabı bastır-
dı. 1920’de evlendi, ertesi yıl da Roma’ya yerleşerek geçimini 
gazeteci olarak sağladı. İkinci önemli şiir kitabı Sentimento del 
Tempo (Zaman Duygusu) 1933’te yayımlandı. 1936’da Sao 
Paolo Üniversitesi’nde İtalyan edebiyatı profesörlüğüne ata-
nan Ungaretti 1942’ye kadar Brezilya’da kaldı. 1939’da dokuz 
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yaşındaki oğlu Antonietto’yu kaybeden şair bu acısını 1947’de 
yayımlanan Il Dolore (Acı) kitabında dile getirdi. İtalya’ya 
döndükten sonra uzun yıllar Roma Üniversitesi’nde modern 
İtalyan edebiyatı profesörü olarak çalıştı. Yaşlılık döneminin 
şiirlerini 1950’de yayımlanan La Terra Promessa (Vaat Edilmiş 
Toprak), 1960’ta yayımlanan Il Taccuino del Vecchio (İhtiyarın 
Defteri) kitaplarında bir araya getirdi. Ayrıca denemeleri ve 
gezi yazıları da olan Ungaretti Shakespeare, Racine, Gongora, 
Blake, Mallarmé gibi şairlerden yaptığı çevirileri de iki ciltte 
yayımladı. Toplu şiirlerini Vita d’un Uomo (Bir İnsanın Hayatı) 
başlığıyla 1970’te yayımladı. Aynı yıl Milano’da öldü.

İlk şiirlerinin yayımlanmasından beri hem kendi ülkesi 
İtalya’da, hem de öbür Avrupa ülkelerinde önemi ve değeri 
anlaşılan, kısa bir süre içinde de yabancı dillere çevrilen Unga-
retti, Türkiye’de dergilerdeki birkaç çeviri şiiri dışında, ancak 
90’lı yılların başlarında Işıl Saatçıoğlu’nun yayına hazırladığı 
Giuseppe Ungaretti: Profil (Yapı Kredi Yayınları, 1993) kitabıy-
la Türkçeye kazandırılmış oldu. Işıl Saatçıoğlu bu değerli çalış-
masında Batık Liman’daki şiirlerin yanı sıra yazdığı ayrıntılı 
giriş yazısında Ungaretti’nin hem şair kimliğini, hem özel ya-
şamını şairin kendi sözlerinden alıntılar yaparak ve onun bu 
kişiliğinin nasıl bir ortamda oluştuğunu, modern İtalyan ede-
biyatı içindeki yerini açıklıyordu. Böylece bu ülkenin okurları 
da Ungaretti’nin yalın ama o ölçüde de yoğun anlamlı dilini 
tanıma olanağını buluyorlardı. Bu giriş yazısından öğreniyoruz 
ki, Ungaretti ilk şiirlerinin o dolaysız dilini bulmasını savaş yıl-
larına borçludur: “Carso cephesinin siperlerine sinen ölüm 
duygusu onu İskenderiye’ye, suların dibinde bekleyen o gi-
zemli limana götürür. Ungaretti’nin yerleşikliğe geçtiği şehir 
Roma olacaktır. Barok, imgelemini ve dünyaya bakışını allak 
bullak eder; ve Ungaretti şiiri ağır ağır değişir. ‘Barok’un ne 
olduğunu, neyi içerdiğini, doğuş nedenini anladığımda benim 
şehrim oldu,’ dediği, yükseklik ve dairesellik duygusunu tanı-
dığı Roma, on yılı aşkın bir zaman dilimine uzayan Zaman 
Duygusu’nu doğurur. Bu dönemde Leopardi ve Petrarca öne 
çıkarlar. ‘Leopardi şiirinde çöküş duygusunu duyurdu tüm 
umursamazlığıyla, bu uygarlığın, bağlılık duyduğu bir uygarlı-
ğın, tepeden tırnağa değişmek üzere olduğu bir anda son nok-
taya vardığını hissetti. Yok oluyordu bir şeyler, biçimler de yok 
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oluyorlardı. Bir dil, yaşlanmakta olduğu bilincine varıyordu.’”
Evet, bu küçük kitapta bir araya getirilen şiirler Unga ret-

ti’nin İskenderiye’deki batık limandan yola çıkıp Carso cephe-
sinin çamurlu siperlerinde ölüm kalım arası yaşadıklarını yalın 
ve damıtılmış bir dille yansıttıktan sonra Roma’da Barok’u 
keş fetmesini ve o dönemde yaşadıklarını bir de öyle bir priz-
manın merceklerinden görüp dile getirmesini gösterdiği gibi, 
dilindeki biçimsel değişimi de ortaya koymaktadır. Ama Unga-
retti dünyaya hangi açıdan bakarsa baksın, o hayatı her zaman 
olanca içtenliğiyle benimseyip onunla yüzleşecek dürüstlükte 
bir yaratıcıdır. Yaşadıklarını hem onlara denk düşen bir ezgisel-
likle, hem de ezgilerindeki sesler kadar anlamlı sessizliklerle 
anlatabilen bir şairdir. Bizi bu şiirlerle çıkardığı o uzun şiirsel 
yolculukta yolumuzu bulmamız için bize şöyle bir ipucu ver-
me cömertliğini de gösterir:

“Günümüz şairi ritmi yeniden sahiplenme derdine düştü 
öncelikle. Peki nasıl yapacaktı bunu, biçimin önemini unutma-
dan? Saflığı uyandırma yolunda belleği yadsımadı şair. Bütün 
zamanların, en eski dizesini dinledi; bu dize çünkü, bir dilin 
alınyazısının ifadesiydi. Hayatı bir güne değil, yüzyıllara uza-
nan bir dilin gövdesine ölümü taşımadan değiştirilemezdi 
dize. Çağcıl şair ama, öyle bir yoğunluk, öyle bir susku getirdi 
ki dizenin her noktasına, ritim gerçekten de silkindi tozların-
dan. Ve şair adımı, hızlanan nabzı, gemlenen soluğu yeniden 
duyar oldu dizede: Ritmi, doğayı yani. Nedir öyleyse dizedeki 
ritim? Bir ruhun çığlığına dansıyla eşlik eden gövdenin tayfla-
rıdır. Böylece armoniyi yeniden öğrendi şair. Öykünme ürünü 
bir uyum değildir bu, çünkü tanımlanamaz. Uyum tüm fizik-
sel ve ruhsal varlığıyla bize hareket veren bir gizin sözcükte 
var olduğunu kabul etmektir.”  

CEVAT ÇAPAN
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SEVİNÇ
(1914-1919)
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SONRASIZ

Biri koparılmış, öbürü verilmiş iki çiçek 
arasındaki o anlatılmaz hiçlik
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CAN SIKINTISI

Bu gece de geçecek

Bu başıboş yalnızlık 
tramvay tellerinin titreyen gölgesi 
ıslak asfaltta

Başlarını seyrediyorum sürücülerin 
tembel tembel 
uyuklarken



21

LEVANT

Gökyüzünün 
uzak çemberinde 
siliniyor duman çizgisi

Topuk vurmalar, el çırpmalar 
ve klarnetin tiz cambazlıkları 
deniz külrengi 
ürperiyor hafifçe 
bir güvercin gibi

Suriyeli göçmenler dans ediyorlar geminin kıçında

Pruvada bir genç tek başına

Cumartesi akşamları bu saatte
Yahudiler 
oralarda 
ölülerini alıp 
ışıkların 
dar sokaklarından 
bir salyangozun sarmal oyuğundan 
geçirir gibi 
götürüyorlar

Suların çırpıntısını 
duyuyorum 
geminin kıçından
uykunun 
karanlığında 
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HALI

Her renk yayılıp uzanıyor 
öteki renklere

Daha yalnız olmak için baktığınızda
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BELKİ BİR NEHİR

Bizi silip yok eden sis

Belki bir nehir doğuyor orada

Sirenlerin şarkısını dinliyorum 
şehrin olduğu gölden
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ÖLÜRKEN

Ölmek, susuz tarlakuşları gibi 
ılgımda

Ya da konduğu ilk dalda 
denizler aşan 
bıldırcın gibi 
artık uçmayı 
özlemediğinden

Ama yaşamamak acılar içinde 
kör bir ispinoz gibi
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AFRİKA ANISI

Güneş kapıp götürüyor şehri

Artık göremiyoruz

Mezarlar bile daha fazla direnemiyorlar
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