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Yeni Hayat’ta anlatılanlar gerçek bir hikâyeye da-
yanmaktadır. Fakat hikâyenin tüm detayları ve bu detay-
ların kesinliği, hem kişiler hakkındaki tarafsız bilgilerin 
azlığı, hem de Dante’nin bu konuda anlattıklarının çok 
kısıtlı olması nedeniyle, tartışılır olmasa bile önemli öl-
çüde belirsizdir. Yine de bilinen bazı durumları anlat-
mak, okurun zihninde hikâyeyi netleştirmek için faydalı 
olacaktır:

Dante Alighieri 1265 yılında, Mayıs ortası ile Hazi-
ran ortasına denk gelen bir tarihte Floransa’da dünyaya 
geldi. Beatrice Portinari ise (kısaca Bice), Dante’yle aynı 
yılda veya ondan bir yıl sonra, yine aynı aylarda doğmuş-
tu. Romagna bölgesinde doğup sonradan Floransa’ya ta-
şınan bankacı Folco Portinari’nin altı kızından biriydi. 
Dante on iki yaşındayken, Floransa’nın güçlü ailelerin-
den Donati’lerin kızı Gemma’yla evlenmesi iki aile ara-
sında yapılan bir anlaşmayla kararlaştırıldı. Ancak Dante 
bu sırada, dokuz yaşındayken görmüş olduğu Beatrice’ye 
âşıktı ve rızası dışında yapılan bu anlaşma onu haliyle 
mutsuz etmişti. Dante ve Gemma’nın 1285’te evlendiği 
tahmin edilmekle birlikte, Giovanni Boccaccio bu evlili-
ğin Beatrice öldükten bir yıl sonra gerçekleştiğini söyler. 
Ayrıca Dante’nin 1301 yılında Floransa’dan sürgün edil-

KİTABIN HİKÂYESİ
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diği sırada üç çocuğu olduğu bilinmektedir. Dante, Beat
rice’yle ilki dokuz yaşındayken, ikincisi de on sekiz ya-
şındayken olmak üzere iki kez karşılaştığını söyler. Bun-
ların ilki, Dante’nin 1274’te bahar kutlaması vesilesiyle 
babasıyla birlikte Portinari ailesinin verdiği davete gittiği 
sırasında yaşanmıştı. Beatrice’ye ilk görüşte âşık olan 
Dante onu bir daha unutamamış, Beatrice sonradan yine 
bir bankacı olan Simone dei Bardi’yle 1287’de evlenmiş 
olmasına rağmen Dante aşkından vazgeçmemişti. İkinci 
karşılaşmaları ise, kitapta da anlatıldığı üzere, Floransa 
sokaklarında gerçekleşmiştir.

Beatrice 1290 yılının Haziran ayında, yirmi dört ve
ya yirmi beş yaşındayken, babasının ölümün ertesi yılın-
da vefat etti. Dante bundan sonra kendisini çalışmaları-
na adadı. Hiçbir şiirinde Gemma’dan bahsetmemiş olan 
Dante, Beatrice’ye yıllar boyunca birçok şiir yazmış, da
ha sonra bu şiirleri Yeni Hayat adı altında 1295’te, otuz 
yaşındayken kitaplaştırmıştır. Dante elli altı yaşınday-
ken, diplomatik temaslar için gittiği Vene dik’ten Raven
na’ya dönerken, muhtemelen Venedik’te yakalanmış ol-
duğu sıtma hastalığının ardından 13 Eylül 1321’de Bi-
ce’sine kavuşmuştur.

Fatih Demirci
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I

Hafızamın kitabında bir bölüm vardır, öncesinde 
çok az şey okunabilen… Bu bölümün başlığında şunlar 
yazar: Incipit vita nuova.1 Bu başlığın altında pek çok şey 
yazılıdır, tamamını olmasa da en azından özünü aktara-
cağım sözler gibi…

II

Cennetin nuru, doğduğum günden bu yana tam 
dokuz kez, tam olarak aynı noktaya inmiştir. İlk inişi ise, 
gerçek adını bilmeyenlerin ona Beatrice2 dedikleri o 
muhteşem kadının gözlerimi ilk defa şereflendirdiği za-
mana rastlar.3 Hayatta olduğu süre zarfında yıldızlı gök-

1.(Lat.)Buradabaşladıyenihayat.(Ç.N.)
2.Beatriceismi“kutsallıkbahşeden,mukaddeseden”anlamınıtaşır.(Ç.N.)
3. Giovanni Boccaccio bu karşılaşmanın 1274’te Beatrice’nin babası Folco
Portinari’ninverdiğiveDante’nindebabasıAlighieroAlighieri’ylebirlikteka-
tıldığıbirdavettegerçekleştiğininakleder.(Ç.N.)
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yüzü bir derecenin on ikide biri kadar doğuya doğru 
gitmişti, yani dokuzuncu yaşına yeni girmişti; bense do-
kuzuncu yaşımı doldurmak üzereydim onu ilk gördü-
ğümde. O gün üstünde sade, hoş bir kırmızı elbise vardı, 
genç yaşına uygun şekilde giyinmişti. Yemin ederim, işte 
o anda, kalbimin en saklı odasında varlığını sürdüren ya-
şam hissi öyle şiddetle titremeye başladı ki bedenimin 
her bir zerresi de onunla birlikte titredi… ve ağzımdan 
şu sözler döküldü: Ecce deus fortior me, qui veniens domi-
nabitur michi.1 O anda, tüm hislerin algılarını ilettikleri, 
azametli odasında oturan o hayat dolu ruh merakla kav-
ruldu ve özellikle görme hissine eğilip şunları söyledi: 
Apparuit jam beatitudo vestra.2 Ve o anda beslenme fii-
lini idare eden fıtrat hissi ağlamaya başladı ve gözyaşları 
içinde şunları söyledi: Heu miser! Quia frequenter impe-
ditus ero deinceps.3 O dakikadan itibaren Aşk tüm ruhu-
ma hâkim oldu; öyle bir Aşk ki, muhayyilemin ona tak-
dim ettiği kuvvet sayesinde tesis ettiği kesin ve etkin 
hâki miyeti karşısında emirlerini yerine getirmekten 
başka çarem kalmadı. Bu Aşk sık sık bana meleklerin bu 
en gencini görmemi emrediyordu; ben de onu aramak 
için çocuk yaşımda yollara düşüyordum ve onu öyle asil 
ve takdire şayan bir halde buluyordum ki Homeros’un, 
“Bir faninin değil, bir ilahın kızıydı o,” dizesinin4 onun 
adına yazılmış olduğunu düşünmeden edemiyordum. 
Her daim benimle olan hülyası, Aşk’ın bana galebe çal-
ması için bir alet olabilirdi, ancak sahip olduğu yüce fa-

1.(Lat.)İştebendenkudretlibirilah,gelecekvebanahükmedecek.(Ç.N.)
2.(Lat.)Sanasaadetgöründü.(Ç.N.)
3.(Lat.)Eyvahlarolsun!Bundanböylepekçokkezrahatımbozulacak.(Ç.N.)
4. Dante, İlyada’da Troyalı kahraman Hektor’u betimleyen “bir ölümlünün
oğludeğildio,sankibirtanrınınoğluydu”dizeleriniBeatrice’yeuyarlamıştır.
(Homeros,İlyada,çev.AzraErhat,CanYayınları,İstanbul,2013,s.580.)(Y.N.)
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zilet ile, aklın tavsiyelerinin gerekeceği konularda bu 
tavsiyeler olmadan Aşk’ın bana hâkim olmasına müsaa-
de etmedi. Ancak genç yaşın bu tutkuları ve amelleri 
hakkında haddinden fazla konuşacak olursam sözleri-
min masalsı zannedileceğini görüp bu bahsi bir kenara 
bırakacağım ve bu esnada tasavvuru mümkün nice hali 
geçerek hafızama daha berrak harflerle yazılmış olan kı-
sımlara geleceğim.

III

Bu zarif hanımın yukarıda anlatılan zuhurunun 
üzerinden geçen günler art arda birikmiş ve dokuz koca 
yıl devrilivermişti ki aynı muhteşem hanım bu kez bem-
beyaz bir elbiseyle, iki yanında kendinden büyük iki ka-
dın olduğu halde tekrar göründü. Bir yoldan geçtikleri 
sırada başını fena halde mahcup bir şekilde durduğum 
tarafa çevirdi ve mükâfatı şimdi ebediyette verilmekte 
olan, tarifi imkânsız zarafeti içinde beni öyle iffetle se-
lamladı ki o dakikada saadetin sınırlarına ulaştığımı zan-
nettim. O günün dokuzuncu saatinde gerçekleşen bu 
selam ondan gelip kulaklarıma ulaşan ilk sözler olduğu 
için kapıldığım letafetle mest olarak insanların arasından 
ayrıldım ve odamın ıssızlığına çekilerek bu yüce zarafeti 
hayale koyuldum. Bu hayal ile üzerime tatlı bir uyku 
çöktü ve rüyama fevkalade bir hülya takdim olundu: 
Odamda beliren ateş renginde bir bulutun içinde, ilk ba-
kışta korkunç görünen ama kendi içinde mesut olduğu 
anlaşılan bir hükümdarı görmek pek müthişti! Ağzı çok 
şeyler söyledi ancak benim anladığım pek azdı ki biri de 



şuydu: Ego dominus tuus.1 Derken kollarında birinin 
uyumakta olduğunu gördüm, üzerinde kan rengi bir 
örtü vardı ki dikkatle bakınca onun önceki gün bana se-
lamını bahşeden hanım olduğunu anladım. Hükümda-
rın bir elinde bir de alevler içinde bir şey vardı ve o esna-
da dedi ki: “Vide cor tuum.”2 Neden sonra kollarında uyu-
yanı uyandırmaya koyuldu ve tuttuğu alevli şeyi ona 
yedirdi, o da korkarak yedi. Yine bir müddet bekledi, 
derken tüm neşesi birden eleme döndü, ağladıkça kadını 
daha sıkı kavradı ve nihayet birlikte cennete doğru yük-
seldiler. O anda üzerime çöken kapkara kedere uykum 
daha fazla dayanamadı. Düşününce anladım ki bu hül-
yanın bana gösterildiği saat, gecenin dördüncü saati, yani 
son dokuz saatlik dilimin ilk saatiydi. Gördüklerimi de-
rin derin düşünürken, aklıma tüm bunları o zamanın 
meşhur şairlerine anlatmak geldi ve kafiyeyle konuşma 
sanatına zaten aşina olduğum için, varlığını Aşk’a vakfe-
den herkesi selamlayacağım ve rüyamı tefsir etmelerini 
rica edeceğim herkese, uykumda gördüklerimi anlattı-
ğım bir sone yazmaya karar verdim… ve, “Tatlı bir aza-
bın,” diye başlayan şu soneyi yazmaya giriştim:

Tatlı bir azabın bulunduğu her kalbe, 
Bu sözlerin söyleneceği her yüreğe, 
Bana fikirlerini yazmasıdır ricam, 
Tanrı’nın selamı olan Aşk ile.

Yıldızların ışıldadığı vakitlerde, 
Gecenin tam üçüncü saatinde, 
Birden dehşetle dolmuştum, 
Aşk’ı karşımda gördüğümde. 

1.(Lat.)Benseninefendinim.(Ç.N.)
2.(Lat.)Kalbinedikkatet.(Ç.N.)
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Aşk keyifli görünmüştü bana, 
Elinde kalbim vardı, kolunda da
O hanım, örtü sarılıydı vücudunda.

Derken alev alev yanan kalbimi, 
Zorla yedirdi korku dolu kadına, 
Sonra uzaklaştı, gözünde yaşlarla.

Bu sone iki kısımdan oluşur: İlkinde selam verip ce-
vap isterim, ikincisinde cevaplanacak hususu anlatırım. 
İkinci kısım, Yıldızların ışıldadığı,” diye başlıyor.

Bu soneye farklı meşreplerden birçok cevap aldım. 
Bunlardan biri de şimdilerde en yakın dostum olarak gör-
düğüm biri tarafından yazılmıştı ve, “Bana kalırsa gözleri-
niz en kıymetli şeyleri görmüş,” diye başlıyordu.1 Kendi-
siyle dostluğumuz ise soneyi gönderenin ben olduğumu 
anladığı anda başlamıştı. Fakat o rüyanın gerçek manasını 
o zamanlarda kimse tahmin edememişti. Şimdiyse en ap-
tal adam bile anlar.

IV

Bu rüyayı gördüğüm günden sonra tüm vaktimi bu 
güzel kadını düşünmeye ayırdığım için artık vücudum da 
hizmetlerini aksatmaya başladı. Çok geçmeden zayıfla-
dım, sağlığım giderek kötüleşti, öyle ki pek çok arkadaşım 
halime üzülmeye başladı; kalbi hasetle dolu birçok kimse 
ise diğerlerinden saklamaya çalıştığım sırrımı öğrenmeye 

1.Dante’ninburadasözünüettiğikişiyakındostuvedöneminünlüşairlerin-
denGuidoCavalcanti’dir(1255-1300).(Ç.N.)
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çalıştı. Ben ise bu soruların ardındaki kemliği görüp, aklın 
müsaadesiyle bana hükmeden Aşk yüzünden bu hale 
düştüğümü söylüyordum hepsine. Böyle diyordum, çün-
kü çehremdeki gizlenmesi artık mümkün olmayan izlerin 
tek sebebi buydu. “Peki kimdir Aşk’ın seni böyle harap 
etmesine vesile olan?” diye sorduklarında da yüzlerine ba-
kıp gülümsüyor, fakat tek kelime bile söylemiyordum.

V

Sonra bir gün, Sena Sultanı’nın sözlerinin duyulduğu 
bir yerde1 otururken bu zarif hanımı gördüm. Ben ise göz-
lerimin bu manzarayla takdis edildiği bir yerdeydim. 
Onunla aramdaki hizada bir başka güzel kadın vardı ki 
gözlerimin menzilinin kendisinde son bulduğunu zanne-
derek şaşkınlık içinde birkaç kez bana bakmıştı. Onun bu 
bakışları da birçok kişinin nazarı dikkatini çekmişti ki ni-
hayet ayrıldığı esnada arkamda şu fısıltıları duymuştum: 
“Bak, onu bu hale düşüren işte bu kadınmış.” Bu sözleri 
duyduğumda kastettiklerinin sevgili Beatrice değil, ara-
mızda oturan o kadın olduğunu anladım ve sırrımı ele 
vermemiş olduğum için rahatladım. Derken bu kadını ha-
kikatin önüne perde gibi çekmeyi düşündüm, sonra az 
zamanda çok şey yaptım ve hakkımda konuşan insanlar 
sırrıma vâkıf olduklarını sandılar. Bu kadın sayesinde ken-
dimi aylarca, yıllarca gizledim; hatta daha inandırıcı olsun 
diye onun için kafiyeli pek çok şey de yazdım. Ancak 
Beatrice’yi methetme gayesiyle kaleme aldığım küçük bir 
kısmının haricindekileri buraya yazma niyetim yoktur.

1.BuradaimaedilenkişiMeryemAna,mekânisekilisedir.(Ç.N.)
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