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Şiir türlerinin geçirdiği evrime bakacak olursak, lirik şii rin 
epik şiirden sonra MÖ VII. yüzyılda Lesbos Adası’nda or ta ya 
çıktığını görürüz. Bireyin duygularını ve düşüncelerini di  le ge-
tiren bir tür olan lirik şiir lir eşliğinde söylendiği için bu adla 
anı la gel miştir.

Bu türün ilk önemli şairleri arasında ise Sappho’nun özel 
bir yeri vardır. Çağdaşları arasında Alkaios ve Arkhilokhos gibi 
okurlarına kolayca ulaşabilmiş bir şair olduğu bilinir. Bizim 
Mi dilli dediğimiz Lesbos’un Mitilini şehrinde doğmuş. MÖ 
610-580 yılları arasında yaşadığı sanılan Sappho’nun hayatı 
hak kında kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak Sappho’yla ilgili 
çe şitli söylentilere bakılırsa, bu ufak tefek esmer kadın And ros 
Adası’ndan Kerkolas adlı zengin bir tüccarla evlenmiş. Kleis 
adlı bir kızı olmuş. Önemli bir aileden geldiği ve siyasal etkin-
liği olan bu ailenin Mirsilos ve Pittakos adlı tiranlar zamanında 
Pirha ve Siracusa’ya sürgüne gönderildiği bili ni yor. Daha ina-
nılır söy len tilere göre de Sappho, Lesbos’ta bir kız okulunun 
yöneticiliğini yapmış ve bu okulda aşk tanrıçası Aphrodite 
inancının il ke le ri ni ve kurallarını evlenme çağına gelen kızlara 
öğretmiş.

Şiirlerinde hep kişisel temaları işleyen Sappho’nun öğ-
ren ci lerinden esinlendiği, onlar için düğün türküleri yazdığı 
gibi, ken disini unutanlara sitem eden şiirler yazdığı da bilini-
yor. Bu arada kendisi gibi şiir yazan ya da kız öğrenci grupları-
na önderlik eden rakiplerine karşı yergi şiirleri de yazmıştır. 
Genç kızlar için yazdığı şiirlerde sevecenlikten cinsel tutkuya 

Sappho’nun bin kulaklı geceye 
anlattıkları
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kadar değişik duyguları dile getiren Sappho özellikle bu ikinci 
tür temalar yüzünden Hıristiyanlığın yayıldığı dönemlerde ah-
laka aykırı bir şair sayılmış ve şiirleri yasaklanmıştır. Oysa ya-
şadığı dönemde ve daha sonraki dördüncü ve üçüncü yüzyıl-
larda eski Yunan kültürünün yaygın ol duğu yerlerde ona bü-
yük hayranlık duyanlar Sappho’yu “onuncu esin pe risi” olarak 
adlandırmışlardır.

MÖ III. ve II. yüzyıllarda İskenderiyeli bilginler onun bi-
li nen bütün şiirlerini dokuz lirik bir de ağıt kitabında bir ara ya 
ge tirmişler. Ama zaman içinde, özellikle de Hıristiyan ki li se si-
nin bu şiirlerdeki erotik öğeleri onaylamaması yüzünden, Sapp-
ho’nun şiirleri korunamamış, ancak başka ya zar la rın onun şiir-
le  rin den yaptıkları alıntı parçaları kalmıştır. 1898’den sonra 
bulunan papirüs yazmalarındaki şiirlerle eli mizdeki şiirlerin 
sayısı da ha da arttı. Ne var ki Sappho’nun 28 di zelik “Aphro-
dite’ye Ya karış” şiiri dışında eksiksiz hiçbir şii ri günümüze 
ulaş  mış de ğil. Buna karşın kalan eksik dizeler bi le onun yaratı-
cı gü cü ko nu sunda klasik filologlara yeterince kay naklık et-
miş. Catullus gi bi büyük şairler onu örnek alarak unu tulmaz 
şiirler yazmışlar.

Sappho’yla ilgili söylentilerden biri de onun Phaon adlı 
bir de nizciye âşık olduğu ve ondan yüz bulamadığı için kendi-
ni Leu kadia kayalıklarından denize attığı hikâyesidir. Ancak ne 
bu konu ne de Sappho ve Phaon’la ilgili Atina’da “orta komed-
ya” dö ne min de yazılan oyunlarda anlatılanlar doğrulanmıştır.

Denebilir ki, klasik Yunan şiirinin epik türdeki en önemli 
tem silcisi nasıl Homeros idiyse, lirik şiir türünün de en büyük 
temsilcisi Sappho’ydu. Onun yazdığı aşk şiirleri tarihin en say-
gın eleştirmenlerince ancak Catullus’un şiirleri ve Dante’nin 
Yeni Hayatı’yla aynı düzeyde sayıldı. Onun bireysel duyarlığın 
ilk söz cü sü olması dışında şiire biçimsel yenilikler getirdiği de 
unu tulma malı. “Sappho dörtlüğü” adı verilen onun bu kendi-
ne öz gü şiir biçimi 11 heceli 3 dize ile 5 heceli 1 dizeden olu-
şur. Daha son ra Latin şairi Catullus da bu kalıbı kullanmıştır. 

Elinizdeki çeviriler çeşitli dillerdeki baskılar gözden ge-
çiril dikten sonra Mary Barnard adlı aynı zamanda klasik filolog 
olan bu şairin kitabından Türkçeye aktarıldı. Bu çalışma sıra-
sında ko nunun unutulmaz uzmanlarından Azra Erhat’ın bilgi-
sinden de yararlanıldı. Sappho’nun şiirlerini İtalyancaya çevi-
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ren Sal va tore Quasimodo kişisel yaşantıyı yalın bir dille anla-
tan bu şiirleri gizli duyguları açıklayan birer mektuba benzet-
mişti. Sanırım bu mektuplarda dile getirilen duygular onun 
adının neden hiç unu tul mayacağının en inandırıcı kanıtlarıdır. 

CEVAT ÇAPAN
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1 

Söyleyin herkese

En güzel türküleri
çağıracağım bugün
dostlarım için



18

2 

Biz tadını çıkaracağız

Beğenmeyen varsa
uğursuzluk
eksilmesin başından!
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3

Durup yatağımın başında

Yaldızlı çarıklarıyla
birden
uyandırdı beni tan
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4

Sordum kendime

Sappho, dedim,
elinden ne vermek gelir
her şeyi olan
Aphrodite gibi birine?
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5

Dedim ki

Ak bir keçinin
semiz but kemiğini
yakacağım
sunağında o güzelin
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6

Doğru

Beni okşayanı
seviyorum.
Bence

Aşkın da payı var
Güneşin
parıltısında
ve erdeminde
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7

Öğle üzeri

Yeryüzü yanarken
Yalım yalım
gökten boşanan ateşle

tiz bir türkü tutturur
ağustosböceği
kanatlarıyla
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8

Aldım elime lirimi

Gel, dedim, benim
kutsal deniz kabuğum
konuşan bir çalgı ol 
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