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Önsöz

Her işte olduğu gibi bizim işimizde de yapacağımız bir 
çalışma belirli nedenlere dayanır. Ancak durup dururken, 
aklımıza esip bir işe başlamamız ve sonunu getirmemiz 
de olanaklıdır. Örneğin, okuduğumuz bir şiir bizi çok et-
kilemiştir; bu şiiri acaba ben Türkçede nasıl derim kay-
gısına kapılıp oturup o şiiri çevirdiğimiz olmuştur. Ya da 
bir olayın etkisinde kalarak bir yazı yazmış, dahası bir 
öykü kaleme almış olabiliriz. Aslında bu iki olayda da 
gizli bir nedenin olduğu varsayılabilir. İçimizden gelmiştir 
ya da beğendiğimiz o şiiri Türk okuruna tanıtmak istemiş 
olabiliriz. Bütün bunlar açık açık gerekçesi olmayan ama 
yapılıp ortaya çıkan işlerdir. Böylesi çalışmalar bir başka 
meslek dalında da söz konusu olabilir.

Bir de belirli gerekçeler doğrultusunda yazılan yazılar 
ve yapılan çeviriler vardır. Bu gerekçeler her türden ola-
bilir. Herkes her işi kendisi istiyor diye yapmaz. Bir baş-
kalarının da isteğini yerine getirmek gibi bir koşullanması 
olabilir. Bir yayıncının istediği bir kitabı çevirmek, ya da 
bir kitap yazmak gibi. 

Bizim meslekte bir de bilimsel kaygılar sonucu ya-
pılan çalışmalar vardır. Bir işi yapmak gereği çoğu kez 
bilimsel açıdan eksikliği duyularak yapılan ve bir boşlu-
ğu doldurmaya dönük işlerdir. Örneğin, Türkiye’de öteki 
edebiyatlara göre daha az bilinen İtalyan edebiyatını Türk 
okuruna tanıtmak gibi bir işlevi ya da sorumluluğu üst-
lenmesi gereken bizlerin, konuyla ilgili kimi yapıtların ya 
da çevirilerin eksikliğinden duyduğu huzursuzluk bilimsel 
gerekçelere dayanır. Leopardi’yi çevirmek ve Türkçeye 
kazandırmak gibi üstlenmiş olduğumuz bu görev, işimi-
zin bize yüklediği bir sorumluluk duygusunun dolayısıyla 
bilimsel anlayışımızın bir sonucudur aynı zamanda. 

Bugüne kadar İtalyan yazınından daha çok modern ve 
çağdaş yazarlar çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 
arasından çıkan birkaç klasik İtalyan yapıtını da anımsı-



2 ~

yorum: İlahi Komedi, Nişanlılar, Decameron, Hükümdar 
gibi. Ne ki günümüzde İtalyan klasikleri pek çevrilmi-
yor. Benim anımsadıkarımın arasında Ugo Foscolo’nun 
Gömütler’i, Dante Alighieri’nin İlahi Komedya’sı, Fran-
cesco Petrarca’nın Divan’ı ve Utkular’ı, Macchiavelli’nin 
Hükümdar’ı ve birkaç tane daha var ve Giacomo 
Leopardi’nin Şarkılar’ı. Şöyle bir bakınca iki elin par-
makları kadar bile değil sayıları. Oysa daha kimler var 
kimler... Bir Vittorio Alfieri, Giuseppe Parini, Ludovico 
Ariosto,Torquato Tasso vd. Petrarca İtalyan şiirinde ilk 
isimdir, arkasından mutlaka ve tartışmasız Leopardi gel-
mektedir. Çağdaş şiirde Leopardi’yi izleyenler olmuştur; 
genelde Ermetikler, özelde Montale gibi. Bu şairlerin de 
Türkçeye çevrildiğini biliyoruz. Oysa tersinden yapılmış 
bir işlem gibi geliyor bize. Büyükbabası, babası dururken 
torundan başlamak gibi. Bu, yanılmıyorsak, bir süreç işi 
olmalıdır. Bu süreci izlemek gereksinimi de bilimselliğin 
gereğidir. Biz de bu sava inandığımız için klasikleri çevir-
meyi yeğliyoruz. 

Bizi Leopardi’yi çevirmeye iten özel nedenlerimiz de 
vardı. Daha üniversite sıralarında otururken bu şairde bizi 
albenisine çeken, etkisinde bırakan yönlerinin olduğunu 
sezinlemiştik. Kendisiyle aramızda duyduğumuz bu sıcak 
ilişkiyi o yılların yaşına uygun olarak duygu-akıl döne-
meci karmaşasında değerlendirirken bunun salt varoluş-
çu sorunsalına bakış açılarımızın yakınlığından kaynak-
landığını düşünmüştüm. Herkes Leopardi’yi karamsar bir 
şair olarak görür. Doğrudur. Ama aynı zamanda yaşam 
sevinciyle dolu olduğunu herkes bilmez. Ölümle yaşam 
arasındaki çizgide cambazlık yaptığını; yüzünün yaşama, 
sırtının ölüme dönük olarak oynadığını herkes yakalaya-
maz. Şairin en ufak bir kıvılcımla alevlendiğini; cılız bir 
kaynakla yatağına sığmayan bir nehir olduğunu herkes 
anlayamaz. Gel-gitleriyle boğuşan şairliğini; yüksekler-
den uçarken birdenbire yerlerde süründüğünü; ışıklı göz-
lerinin, çukurlarında niçin durup dururken küçülerek, gi-
derek söndüğünü kimse kolay kolay algılayamaz. 
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Böylesine karmaşık bir kişiliği çözümlemekte çoğu 
zaman eleştirmenler ve yorumcular da yanılabilir. Ama 
bir çevirmenin yanılması daha zordur. Çünkü deyim ye-
rindeyse, “iğneyle kuyu” kazımak zorunda kalan çevir-
men üzerinde çalıştığı kişiyi derinliğine anlamak zorun-
dadır. Kişiliğine ve sanatına ilişkin gözünden kaçıracağı 
en ufak bir ayrıntıdan ötürü o yazara ihanet etmek gibi 
bir kaygı taşır sürekli içinde. Bunda titizlik göstermesi 
doğaldır. Ama sanıyorum birini, özellikle bir şairi çevi-
rirken şairle çevirmen ikilisinin arasındaki iletişim ve bu 
iletişimi sağlayacak olan ruh birlikteliğinin o kişiyi an-
lamakta çevirmene sağladığı kolaylık tartışma götür-
mez biçimde bilinen bir gerçektir. Çevirmen açısından 
işin önemli ölçüde yükünü azaltacak olan da budur. Ben 
özellikle Leopardi’yi çeviriken bundan çok yararlandım  
diyebilirim. 

Bir başka nedenim daha vardı: Kendimi denemek isti-
yordum. Leopardi’nin o görkemli ama zor ve dolambaçlı 
anlatımıyla kaleme almış olduğu Şarkılar’ını ne ölçüde 
ve nereye kadar dilimize kazandırabilecektim. Becerinin 
yanında sabır isteyen bir iş olduğunun bilincinde olarak 
fazla dayanamayacağımı düşünüp ilk aşamada gözüme 
kestirdiğim birkaçını çevirdim. Çevirdiğim bu şarkılarda 
özellikle sesi ve her kulağın algılayamadığı incelikli tınıyı 
yakalamaya çalıştım. Leopardi’nin ses konusunda ne ka-
dar duyarlı olduğunu biliyordum. Açık ve kapalı seslerin 
birlikteliğinden ortaya çıkan ses çeşitliliği onun için çok 
önemliydi. Ben de buna çeviride uymaya çalıştım ve öz-
gün metindeki seslerin kulakta nasıl tınladığını görerek 
dilimizde o etkiyi yaratabilir miyim diye çok uğraştım. Bu 
nedenle kimi zaman birbirine uyan, kimi zaman birbirinin 
karşıtı seslerden oluşan sözcükler seçtim. Ayrıca dilimi-
zin yazım kurallarını zorlamadan noktalama işaretlerin-
den bolca yararlandım. Şarkılar’ı daha anlaşılır yapmak 
için bu işleme gerek vardı. 
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Birkaç şarkıdan sonra çeviri işini noktalamak istedim. 
Bu deneyim bana yeter diye düşündüm. Ama bir iki yakın 
dostun yüreklendirmesiyle yoluma devam ettim. Yaklaşık 
5.000 dizeden oluşan Leopardi’nin Şarkılar’ı böylece gün 
ışığına kavuşmuş oldu dilimizde. Leopardi belki başka dil-
lere çevrileceğini düşünmüştür ama adının Türkiye’ye ula-
şacak kadar ünleneceğini ve bir gün birilerinin, Şarkılar’ını 
o ülkenin diline çevirmeye kalkacağını bilmiş olsaydı bel-
ki de o genç yaşında ölürken gözü arkada kalmazdı diye  
düşünüyorum. 

Ben de Leopardi gibi bir şairi dilimize kazandırmakla 
şairin dilini bilmeyen okurlara, değerli bir yazar ve çe-
virmen dostumun dediği gibi, bir “armağan” sunmuş ol-
maktan, ayrıca mutluyum. Bir başka mutluluğum da 3. 
baskısını yapan Şarkılar’ın, Efil Yayınevi’nin Dil ve Tarih, 
Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte kurduğu 
Efil Çeviri Okulu’nun ilk yapıtı olmasıdır.

Necdet Adabağ
16. 01. 2010
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Giriş

İtalyan yazar ve şair. 1798’de Recanati’de doğdu. 
Ailenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı Leopardi’nin 
kendine özgü bağımsız bir yaşam biçimi geliştirmesi-
ni engellemiş ve o yılların geri kalmış bölgelerinden biri 
olan Recanati’de bu kısa yaşamının büyük bölümünü 
sürdürmek zorunda kalmıştır. Çağının düşün ve kültür 
yaşamını uzaktan uzağa izlemek zorunda kalan şair, bir 
ara ailesi tarafından rahip olmaya zorlanmıştır. Kardeş-
leri Carlo ve Paolina ile kurmuş olduğu iletişimin dışında 
yakın çevresiyle aralı ilişkisi çocuk Giacomo’nun iç dün-
yasında derin olumsuzluklara neden olmuştur. Annesi ve 
özellikle babasının yazarla olan ilişkilerinde anlayışsız, 
katı ve ödün vermez tutum içinde olmaları çoğu zaman 
genç şairin mutluluğu dışarıda aramasına yol açmıştır. 
Ne ki, dışarıya açılamamış ve yaşadığı yörede insanlarla 
iletişim kuramamıştır. Daha çocukluğundan başlayarak 
derin bir yalnızlığa itilmiş olması hem yaşamının hem de 
yapıtlarının temel izleklerinden birinin oluşmasına yol aç-
mıştır. 

Babasından ve iki rahipten aldığı ilk eğitiminden son-
ra babasının çok kapsamlı kütüphanesine kapanmış ve 
yedi yıl boyunca (1809-1816), kendi deyişiyle “çılgınca 
ve umutsuzca”11 çalışmıştır. Bu soluksuz çalışma, zama-
nından önce sağlığını bozmuştur. Ne ki, Leopardi klasik 
dillerin yanı sıra İbranice ve modern dilleri öğrenmiş; ilk 
ürünlerini vermeye başlamış ve çeviriler yapmıştır. Bu 
dönemin yapıtları arasında: Storia dell’Astronomia (As-
tronomi Tarihi-1813), Saggio sopra gli errori popolari 
degli antichi (Antiklerde Halk Yanılgıları Üzerine Dene-
me-1815), Agl’İtaliani (İtalyanlara-1815); bir trajedi: 
Pompeo in Egiito (Pompeus Mısır’da) vardır. Bu arada 
Mosco’nun gli Idilli (İdiller); Odissea’nın (Odisseus) birin-
ci kitabı ile Eneide’nin (Aeneis) ikinci kitabını çevirmiştir. 

1	 G.	Leopardi,	Lettera	a	Pietro	Giordani,	Milano,	2	Mart	1818.
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Daha çocuk yaşlarında ortaya konan bu üretkenliğin 
derin bir bilgi birikimi, kılı kırk yaran bir araştırmacı ruhu-
nun ürünü olduğu açıktır; ancak, kapalı çevrede yetişmiş 
olması ve babasının verdiği eğitimin etkisiyle Leopardi’nin 
siyasal çizgisinde tutucu eğilimlere bir yakınlığının söz 
konusu olduğu da bilinir. Tutucu eğilimlerin baskın ol-
duğu dönem Leopardi’nin kısa yaşamı içinde küçük bir 
ayraçtır. Farklı fikir hareketlerinin toplumsal, siyasal, 
ekonomik, kültürel ve psikolojik boyutlarıyla etkisinde 
kalan Leopardi değişik geçiş dönemlerini derinliğine ya-
şamıştır. Leopardi’nin bir geçiş dönemleri yazar/şairi ol-
duğunu savunmak yanlış olmaz sanıyoruz: Doğduğunda, 
1789 Fransız Devrimi’nin üzerinden henüz dokuz yıl geç-
miştir. Özgürlük rüzgarları tüm Avrupa’yı sarmıştır. 18. 
yüzyıl boyunca toplumun tüm katmanları arasında belirli 
bir dayanışmanın oluşmasına tanık olunmuş ve kentsoy-
lunun köylü ve o yıllarda filizlenen işçi sınıfının yanında 
yer aldığı görülmüştür. İtalya’da yazınsal alanda Parini ve 
Goldoni’nin yapıtları bu toplumsal katmanlar arasındaki 
dayanışmayı bir ölçüde sergileyen somut belgelerdir. Ne 
ki, devrimden sonra kentsoylu kendini kanıtlamak ve ba-
şarının salt kendisine ait olduğunu göstermek istercesine 
öteki katmanlarla olan ilişkisini kesmiş; köylü ve işçileri 
yalnız başına bırakmıştır. Sanayileşme, ardından ekono-
mik kalkınma, işçi sınıfının oluşmasını ve tarihsel bağ-
lamda bağımsızlık kazanmasını sağlamıştır. Doğal ola-
rak beraberinde bir yığın sorun da getirmiştir. Bu sorunlar 
giderek ağırlaşmış 1830’dan sonra özellikle İngiltere ve 
Fransa’da sınıf çatışmalarına neden olacak tartışmalara 
yol vermiş; ardından işçi dayanışma örgütlerinin oluşma-
sını sağlamıştır. 1848’de Marx ve Engels’in Manifesto’su 
işçilere sınıf bilinci kazandırmış; birleşmeleri yönünde ve 
dayanışma içinde olmaları için çağrı yapmıştır. 

Öte yandan Aydınlanmacı ülkülerin daha 18. yüzyılın 
sonlarında çözülme belirtileri Fransız Devrimi ve ardından 
Napolyon’un maceracı girişimleriyle desteklenince top-
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lumların yeni özlemlerini açığa vuran beklentileri birbirini 
kovalamıştır. Yeni bir Avrupa özleminin yanı sıra eskiye 
dönüşü salık veren girişimlerin çoğalması toplumların si-
yasal, ekonomik, ekinsel yapılarında köklü değişikliklere 
neden olmuştur. Bu bağlamda örneğin, ekonomik alan-
da, aristokrasinin mal varlığını yeniden elde etmesi, buna 
dayalı olarak kentsoylunun bunalıma girmesi, üretimin 
durması ve ardından getirdiği işsizlik gibi ağır sorunlar 
toplumların siyasal yönden de derin bunalımlara girme-
sine neden olmuş ve akıl almaz siyasal çözüm biçim-
lerinin üretilmesine yol açmıştır. Restorasyon yanlıları 
arasında kimileri (gericiler) Fransız Devrimi’nin öncesine 
dönmekle yetinmeyip 18. yüzyıl aydınlanma deviniminin 
ötesine gitmeyi ve Engizisyonu da içine alacak biçimde 
soylu sınıfla Kilise’nin birleşmesini önermişlerdir. Oysa 
bir ikinci grup (ılımlılar) 18. yüzyıl aydınlanma devinimi-
ne dönmeyi ve yeniyle eskiyi birleştirmeyi önermişlerdir. 

Chateaubriand’ın Hıristiyanlığın Dehası (1802) adlı 
kitabının bu yıllarda gün ışığına çıkmış olması rastlan-
tı değildir. Yazar usçulukla katı dincilik arasındaki ça-
tışmanın kendisinde yarattığı ikilemin üstesinden gel-
dikten sonra yazdığı bu kitapta aydınlanmacı usçuluğa 
karşı Hıristiyanlığı över. Ne de bir başka yazarın, Joseph 
De Maistre’nin yazdığı Papa’ya İlişkin (1819) kitabı bir 
rastlantıdır. Yazar bu kitabında Hıristiyanlığın üstünlü-
ğünü savunduktan sonra hükümdarla papanın mutlak 
yönetiminin gerekliliğine inandığını söyler. Lamennais 
Hugues’in yapıtı Dine Karşı Kayıtsızlık Üzerine Deneme 
(1817) de bir rastlantı değildir. Çünkü bu kitabında ya-
zar toplumsal ve siyasal yeniden yapılanmanın temelini 
Katolik dünyasının yeniden yapılandırılmasının oluştur-
duğunu savunur ve papalığın gücünün sınırlandırılmasını 
öneren Gallikanizme karşı papalık yetkesini savunan ve 
merkezi bir Kilise yönetimini destekleyen ultramonatizmi 
benimser. 
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Döneme damgasını vuran bu yapıtlar Leopardi’nin 
gözünden kaçmış olamazdı. Dahası, tutucu babası Kont 
Monaldo buna izin vermezdi. Leopardi’nin -yukarıda 
belirttiğimiz gibi- bir ara ailesi tarafından din adamı ol-
maya zorlanması da rastlantı olmayabilir. Tüm bunla-
rın ötesinde Almanya’dan gelen çok daha güçlü bir ses 
tüm Avrupa’da İdealizm rüzgarları estiriyordu. Hegel, 
Kant’tan farklı olarak inançlıydı. Hegel’in dinsel temel-
lere dayanan usa inancının yankılarını tüm yapıtlarında 
görmek olanaklıdır. Kant’ın din ve tarih anlayışına karşı 
çıkmış ayrıca devleti öne çıkaran ve bireyi devletsiz dü-
şünemeyen bir siyasal kuram geliştirmiştir. 

1789 ve 1848 tarihleri yaklaşık altmış yıl gibi bir arayla 
insanlık yaşamına yerleşen ve köklü nitel değişimlere yol 
açan; insanda yaşam anlayışını değiştiren iki aşamadır. 
Bu aşamaların Leopardi üzerindeki etkileri, kim ne der-
se desin, çok büyük olmuştur. Gerçekte ilkinden dokuz 
yıl sonra doğmuş; ikincisinden on bir yıl önce ölmüştü. 
Leopardi’nin yaşamı bu iki tarih arasında açılıp kapanan 
bir ayraç olmuştur. Doğrudur. Bir başka deyişle bizzat 
yaşamamıştır. Babası Kont Monaldo’nun yenilikleri, çağ-
daş düşünceyi değil evine, yaşadıkları Recanati’nin sınır-
larına bile sokmak istemediği de doğrudur. Ama Leopar-
di tüm bu engellemelere karşın başta Avrupa’yı, sonra 
tüm dünyayı sarsan bu yeniliklerden enine boyuna et-
kilenmiştir. Foscolo (1778-1827), Manzoni (1785-1873) 
ile aynı dönemin insanlarıdır. Bu ikisinin etkin eylemci 
yaşamlarına karşın Leopardi’nin yaşamı edilgen sayıla-
bilir, ama giderek içten içe yükselen etkili bir direnişin 
simgesidir. 

Manzoni ve Foscolo ikisi de Leopardi’den yaşça bü-
yüktür; biri yirmi, öteki on üç yaş. İkisinin birbirinden 
farklı kişilikleri vardır. Leopardi yüreğini, aklını yenilik-
lere açarken kendisine örnek almak istediği kişiler ol-
muştur. Bu ikisi arasındaki tercihini Foscolo’dan yana 
koymuştur. Çünkü Foscolo duygu olsun düşünce olsun 
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Leopardi’ye daha yakındır. Örnek yapıtı, Manzoni’nin I 
promessi sposi’si(Nişanlılar) değil, Foscolo’nun Le ultime 
lettere di Jacopo Ortis’i (Jacopo Ortis’in Son Mektupları) 
olmuştur. Foscolo’nun intihar eden kahramanına ken-
disini daha yakın duyumsamıştır ama çoğu kez intiharı 
düşünmesine karşın intihar etmemiştir. Çünkü Leopardi 
savaşım vermek için yaşamak istemiş; ölüm döşeğinde 
ölümü kendisine konduramamış; tüm iyimserliğiyle aya-
ğa kalkacağı günü sayıklamıştır. Jacopo Ortis intihar 
ederek yaşamı ve acımasız koşullarını protesto etmiştir. 
Ölümünün bir protesto olacağını düşünmüştür. İlginç de-
ğil mi, eylem adamı Foscolo’nun kahramanı Ortis intiharı 
yeğlerken, düşünce adamı Leopardi’nin kahramanı Leo-
pardi savaşımdan yana. Belki de Leopardi’yi frenleyen, 
intiharını engelleyen olay, düşünce dizgesinin kaynağını 
oluşturan insan Leopardi’nin içten içe kendi kendisine 
duyduğu içgüdüsel sevgidir. Bu sevginin olmadığı yerde 
yaşam son bulur. Yaşam için en gerekli koşuldur. 

Manzoni insanı yargılamış; yaşamı sorgulamıştır. Ne 
ki, inanç kaynakları farklıdır. Foscolo insana inanmıştır; 
tıpkı Leopardi gibi. Manzoni insanüstüne. Leopardi’nin 
eskillerle çağının insanını sürekli karşılaştırması boşuna 
değildir. Rastgele yapılmış bir karşılaştırma değildir. Bu 
iki insanı karşı karşıya getirmesinin temel nedeni aradı-
ğı insanın araştırısını derinleştirmek, değişik seçenekle-
ri yoklamaktır. İnsanda, özellikle, eskil insanda yaşam 
sorunsalının çözümüne yarayacak soyluluk, cömertlik, 
erdem saklıdır. Çevresindeki insanları kaba, anlayışsız, 
cahil olarak nitelemekte gözünü kırpmayan Leopardi, 
Rusya topraklarında ölümle kucaklaşan İtalyan gençle-
rine içten içe acıma duygusuyla bakmaktadır. Düşünce 
adamı olan Leopardi eskillerin en çok eylemci yanını 
beğeniyor; o yanına imreniyordu. Eskil dünyada eylem 
düşünceyi sollamıştır. İnsanın düşsel yeteneği giz dolu 
büyüleriyle dünyayı renklendirerek yanılsamaların yeşer-
mesine yardımcı olurken öte yandan insana kahramanlık 
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duyguları aşılamış ve insanın kendisine güven duyması-
nı sağlamıştır. Oysa aydınlanmacı usçuluk bekledikleri 
mutluluğu getirmemiştir. Dahası, us, insanoğlunu aldat-
mış, eskil dünyanın insana sunduğu mutluluk aracı olan 
yanılsamalar, mitoloji, düş ve fantazilerin oluşmasını en-
gellemiş, insanın gerçek kapasitesini ortaya koyarak al-
çakgönüllü boyutlarını açığa çıkarmıştır. Güzeli, iyiyi ve 
doğruyu geçmişin ve mitolojinin önerdiği örneklere göre 
kafasında ve yüreğinde biçimlendiren şair, gerçeğin daha 
ilk kımıltısında yüksek ülkülere duyduğu inancın sarsıldı-
ğını duyumsar. Yaşamın ussal değerlendirmesinden çok 
dışsal bir biçimcilikle ayakta duran dinsel inancı da aynı 
şekilde artık ona yetmeyecektir. Sarsılan dinsel inancının 
ardından çoraklaşmış ruhunda tinsel inancından tiksinti 
ve şiddet duygusu kalacaktır. Bu umutsuzluk içinde ar-
tık başvuracağı avuntu kaynağı yoktur. Foscolo’da da 
yoktur. Ama Manzoni’de vardır. Öbür dünya vardır. Oysa 
Leopardi’nin içinde kıvrandığı karamsarlık onu kademeli 
olarak her şeyi yadsımaya götürür. Ruhun ölümsüzlüğü 
artık söz konusu değildir. İnsan bir kere ölmeye görsün... 
Cennet de bu dünyada cehennem de. Leopardi için ya-
şam cehennemdir. Çevresinde kimse yoktur. Ailesi, dos-
tu, arkadaşı, sevgilisi, güveni, çocukluğunun neşesi, kı-
vancı yoktur. Salt acı ve işkence vardır. Aman vermeyen 
ıstırap vardır. İşte, o zaman yaşam üzerine, evren üzerine 
kafasında oluşan bir yığın soru vardır. Ölümün, yaşamın 
doğasına ilişkin sorunlar ve sorular vardır. Bu aşamada, 
sanırım, Leopardi’nin tarihsel karamsarlığını anımsamak 
gerekiyor. Aklın yarattığı uygarlık insanın mutsuzluğunun 
başlıca nedenidir. İnsana mutluluğu kazandıracak olan 
bu kez “duygu”dur. Usa karşı duygunun savunulması ve 
yüceltilmesi yeni bir yazın ve sanat akımının, Romantiz-
min, habercisidir. Ne ki Romantizmin duyguya, ardından, 
usçuluğun yadsıdığı, gelenek ve törelere verdiği önem-
den ötürü Restorasyon’a bir çağrı olarak algılanmış ol-
masına karşın, gerçekte, bu eğilimlerinin altında roman-
tiklerin yurtsever duyguları ile Restorasyon’un baskıcı 
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ruhuna bir başkaldırı gizlidir. Buna kanıt olarak, çok kısa 
bir zaman süreci içinde -yirmi, otuz yıl- Avrupa’da büyük 
romantik yazın ustalarının yapıtlarının gün ışığına çıkmış 
olması gösterilebilir. 

Leopardi, kendi deyimiyle, “çılgınca ve umutsuzca” 
çalışıyordu. Bu yoğun çalışmasının ardında kapalı çevre-
den kaçış için aranan yollar gizlidir. Ayrıca sürdürmekte 
olduğu sıkıcı yaşamının yarattığı boşlukta düş dünyasın-
da uzanmak istediği şöhret ve ün arzusu da vardır. Leo-
pardi hem sıkıntısını dağıtmak hem de yaşadığı ortamın 
ötesinde bir ortama duyduğu özlemle gerçek yaşamda 
yapamadığı yolculukları düşleriyle yapmak isterken sağ-
lığından oldu. Daha gençlik yıllarının eşiğinde görme bo-
zukluğuyla karşı karşıya kaldı; ruhsal bunalıma girdi ve 
belkemiğindeki bir kaymadan ötürü duyduğu rahatsızlık-
lar tıpkı yaptığı çalışmalardan aradığını bulamayan biri-
nin yaşadığı düş kırıklığından kaynaklanan bir huzursuz-
luk gibi onda bir tedirginlik, iç sıkıntısı yarattı; ardından 
çevresinden göremediği anlayış yazarımızı bunalımın uç 
noktasına itti. 

1815-1816 yıllarında araştırmacı yanıyla ürettiği ya-
pıtlardan vazgeçip kendisini şiire vermiştir. Şiirin yalnız-
lıktan çıkışta, insanlarla iletişim kurmada kolaylık sağla-
yacağına; onun da ötesinde şan ve şöhrete giden yolları 
açacağına inanmaktadır. Bu arada modern yazarları oku-
maya başlar: Alfieri’nin Vita’sı (Yaşam); Foscolo’nun Le 
ultime lettere di Jacopo Ortis’i ve Goethe’nin Werther’i. 
Bu yapıtlar şairin romantik duyarlılığını olgunlaştırmış-
tır. İşte, bu yıllarda Pietro Giordani ile mektuplaşmaya 
başlar. Yaşamında önemli bir kişidir. Salt çalışmala-
rındaki yol göstericiliği ile değil, o kapalı çevreden ka-
çışın bir simgesi olduğu için önemlidir. Giordani şairin 
Vergilius’tan yaptığı bir çeviride (Aeneis Il. kitap) tasa 
ve kaygılarını, şöhret ve ün arzusunu, onun da ötesinde 
mutsuzluk duygusunu yakalamıştır. Giordani ile dostluğu 
o kadar derindir ki daha sonra değişen fikirlerinden ötürü 
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babasının “şairin aklını çelenin” Giordani olduğu ve tüm 
“şeytanlığın” ondan çıktığını söylediği savunulmuştur. 

Yıl 1818. Önemli bir dönüm noktasıdır şairin yaşamın-
da. Leopardi klasiklerle romantikler arasındaki polemiğe 
klasiklerin savunucusu olarak katılmış, ancak özgün bir 
romantik duyarlılık içinde olduğunu ortaya koymuştur. 
Klasik kültürle eğitilmiş Latin ve Yunan yazarları derinli-
ğine incelemiş, ayrıca modern yazarlardan romantik öğ-
retiyi kapmış bir yazar için aşılması kolay olmayan bir 
ikilemdir. Bu yılların ürünü Discorso di un italiano sul-
la poesia romantica (Bir İtalya’nın Romantik Şiir Üzeri-
ne Konuşması) ve iki tane yurtsever şarkıdır: All’Italia 
(İtalya’ya) ve Sopra il monumento di Dante (Dante’nin 
Anıtı Üstüne) Bu şarkılar şairin özgürlükçü duyarlılığına 
somut örneklerdir. Bu özgürlükçü duyarlılığı yoksa bir 
“moda” esintisi sonucu muydu? De Sanctis’e kalırsa öyle 
“Bu on sekiz yaşındaki genç adam yeni kuşağın nitelikle-
rine sahipti. Yurtsever ve özgürlükçü. Bu eğilim daha çok 
modaya uyma ve bir öykünme sonucudur. Bu değişim 
derin bir ahlaksal ve entelektüel bunalım sonrası oldu de-
nilemez. Bu geçişten kalan tek iz iki şarkıdır”. 2

Ağırlaşan hastalıkları çevresinde daha büyük bir boş-
luk oluşmasına neden olur. Yalnızlık duygusu daha etkin 
boyutlar kazanır. Bu dönemde şairin kafasına takılan so-
rular arasında yaşamsal ve yazgısal sorunlar öne çıkar. 
Yaşamın anlamını yakalamaya çalışırken, yazgının gü-
dümündeki insanın işlevsizliği onu korkutur. Denilebilir ki 
Leopardi bu dönemde şiiri bırakmış felsefeye düşmüştür. 
Yaşamın trajik yanının baskın çıkması şairi bu aşamadan 
sonra yönlendirmede etkindir. Karamsar bir şairdir Leo-
pardi. Kimilerinin savunduğu gibi onun karamsarlığı salt 
hastalığının getirmiş olduğu sonuçlara dayalı değildir; ne 
de bir diğerlerinin öne sürdüğü gibi tümden bu sonuçla-
rı görmezden gelmek gerek. Bize göre, bu hastalıkların 

2	 F.	De	Sanctis,	La	letteratura	italiana	nel	sec.	XIX,	vol.	III,	Bari,	Laterza,	
s.	193-194.	
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etkisi büyüktür. Ne ki, bir bilim adamı kadar araştırıcı, 
derin bir kültüre sahip Leopardi salt bu etkiler doğrultu-
sunda düşünce yapısına yön verecek düzeyde ilkel ola-
mazdı. Baba evinden çıkmamış, dış dünyayla iletişimini 
kapalı panjurlardan sızan günışığı, sesler, hava, rüzgar 
ve gürültülerle sağlamaya çalışmış biri olarak hastalıkla-
rının ruhsal ve zihinsel yapısı üzerindeki etkilerinin azım-
sanmaması gerektiği doğrudur. Ancak karamsarlığının 
temelinde insana ilişkin evrensel sorunların doğurduğu 
kaygılar gizlidir. 

Yıl 1819. Leopardi Recanati’nin kapalı ortamından 
yeterince sıkılmıştır. Ayrıca dış dünyayla bağlantısını 
doğrudan doğruya sağlamak istemektedir. Belki de öğ-
rendiklerini yaşama geçirmek, buna bağlı olarak düşle-
rini gerçekleştirmek hevesi ya da bizzat kendisinin ye-
tişmesinde büyük payı olan klasik kültürün ülkesinde 
özellikle sözü edilen polemikten sonra henüz ne ölçüde 
etkili olduğuna ilişkin bulunduğu yerden yapamayacağı 
bir araştırıyı gerçekleştirmek amacı gütmektedir. Ev-
den kaçmak ister. Başaramaz. Bu olaydan çok etkilenir. 
Hoşgörüsüz bir aile ortamına ve çevresine olan öfkesi bu 
olayla birlikte artar. 1822’de babasının izniyle Roma’daki 
teyzesine gider. Özlemle beklediği dış dünya onu düş kı-
rıklığına uğratır. Leopardi etkin ve hareketli bir yaşama 
uygun bir tip değildi (küçükken Roma sokaklarından at 
üstünde geçeceğini ve halkın, işte Aziz, diye bağıracağı-
nı düşündüğünü söylerdi). Sadece görmek ve tanışmak 
için gittiği Roma’da sonuç bir felaket olur. Şöyle anlatıyor 
kendisi: “Roma’ya gittim, insanlarla birlikte olmak, dışa-
rıya açılmak, dış dünyayı yaşamak beni şaşkına çevirdi, 
elim ayağım tutmaz oldu, iç dünyam karardı”.3 O zamana 
kadar etkin ve yoğun biçimde şiir yazan Leopardi esin pe-
rileriyle salt Recanati’de buluşuyormuş da bu gücünden 
yoksun kalmışçasına şiire ara verir. Bu, daha sonra şiir 
yazmadı anlamına gelmez, daha çok Recanati’de şiirinin 

3	 M.	Bontempelli,	 Introduzione	e	discorsi,	Milano,	Bompiani,	1964,		
s.	203.
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temel öğelerini bulan şairin aynı duygusallığı uzaktayken, 
bir süre için de olsa yakalayamadığı anlamına gelebilir. 
1824’te Operette Morali’yi (Kıssadan Hisse) yazar. Düşün 
yaşamının insan yaşamına ilişkin sorunsalında insanın 
umudunu kıran iddiaların bir bireşimidir bu yapıt. 

1825-1828 yılları Leopardi’nin Recanati’yi terketmek 
için kendisine başka kentlerde yerleşme olanakları bul-
mak için geçirdiği yıllardır. Önce Milano, ardından Bo-
logna, Floransa ve Pisa’da kalır. Sonunda burada ye-
niden şiire döner. Ve şiirde ikinci verimli döneme adım 
atar. Ne ki, Milano’daki Stella yayımevinden aldığı aylığı 
kesilince ve sağlık koşullarının zorlaması sonucu yeniden 
Recanati’ye döner. 1830 Nisan’ına kadar burada yaşar. 
Bu dönem şiirde en verimli olduğu yıllardır. Yazdığı bü-
yük İdiller şiirsel yapıtının en güçlü ve etkileyici yanını 
oluşturduğu gibi, bunlardan kimileri şairin başyapıtı ola-
cak kadar yetkin düzeydedir. 

1830’da Toscanalı dostlarının yardımıyla yeniden 
Recanati’den ayrılır ve Floransa’ya yerleşir. Önemli bir 
değişikliktir yaşamında. I Canti (Şarkılar) gün ışığına 
çıkar. Antonio Ranieri’yi tanır. Ardından Fanny Targio-
ni Tozzetti’yi. Ona aşık olur. Sonuçta büyük bir düş kı-
rıklığı beklemektedir onu. Ne ki, bu kez yazgıcı değildir. 
Floransa’nın, dolayısıyla bu deneyiminin şairin toplum 
yaşamındaki önemi yaşama ilişkin yeni bir kavram be-
nimsemiş olmasından kaynaklanır. Artık bugüne değin 
içinden bir türlü çıkamadığı kısır döngüden kurtulmak ça-
basının işaretlerinin alındığı bir dönemdir. Eskiden olduğu 
gibi, umut-düş kırıklığı; yaşam- ölüm; mutluluk-mutsuz-
luk çatışmasının etkisinden uzak, gelgitlere kapalı olan 
Leopardi insanlarla ilişkisini sağlamlaştırmak kararlılığını 
göstermektedir. İnsan ilişkilerine getirdiği yeni bakış açısı 
ile Leopardi artık yazgıcı ve boyun eğici değil; insanları, 
bileği bükülmez Doğa’ya karşı, dayanışmaya inandırmak 
çabası içinde olan polemik tavırlı bir kişidir. Gerçeği gö-
ğüslemek, yazgının ya da Doğa’nın insana sunduğu acı, 
yoksulluk ve yoksunluk ve acımasızlığa herhangi bir öte 
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dünya ödülü düşünmeden (ki, yoktur) katlanmak, ona 
göre, ruh soyluluğunun bir ifadesidir. Önemli olan bu tür 
insanların diğerleriyle dayanışma içine girmesidir. 

Doğa ile olan ilişkisi felsefesinin temelini oluşturur. 
Çünkü onunki, peşinen söyleyelim, bir yaşam felsefesi-
dir. Şiiri de öyle. Baştan sona yaşamsal savların öne çık-
tığı bir şiir. Ama gene de felsefesi ile şiiri arasına bir çizgi 
koymak gerektiği kanısını taşıyoruz. Croce bir yazısında 
“Leopardi’yi bazen bir şair filozof olarak tanımlayanlar 
olmuştur; her şair için olduğu gibi onun için de doğru 
değildir”4 derken, sanıyoruz, felsefesiyle şiirini ayırmamız 
gerektiğini; şiirinde felsefe, felsefesinde şiirin olmadığını 
anımsatıyordu. Ayrıca gene felsefesinin ne olduğu konu-
sunda net bir fikre sahip olmamız gerektiğini düşünüyo-
ruz. Bize göre, Croce’nin bu saptamasından sonra, ki çok 
yerinde bir saptamadır, Leopardi’nin iki ayrı kişiliği ile 
karşı karşıya kalıyoruz ve ikisinin de sınırlarının iyiden 
iyiye belirtilmesinin yerinde olacağını düşünüyoruz. Fel-
sefesinin, anımsanacağı gibi, nesnel bir felsefe olmadı-
ğını, yaşam sorunsalından kaynaklandığını, dolayısıyla 
yaşama dönük olduğunu söylemiştik. Onunki yaşama, 
anlaşılmaz ve acı veren kurallarına karşı bir direnme ola-
rak algılanmak gerekir. Yüreğinin sıkıntısının kaynağı da 
buradadır. Yüzyüze geldiği gerçeği anlamakta gösterdiği 
zorluktur. Bu nedenle Leopardi’nin “felsefe”sinin zaman-
la yeryüzündeki insanın trajik durumunun verdiği umut-
suzluk duygusuyla örtüştüğünü savunmak yanlış olmaz. 
Yaşam boyu kimi zaman güdümüne girdiği, kimi zaman 
direndiği “karamsarlık”ının kaynağı insanın umutsuzluğu 
ve mutsuzluğudur. Felsefesinin temelinde yatan temel 
etmen budur. Luporini “felsefe” ile “karamsarlık’ı bir ara-
da görmenin olanaksızlığını vurgularken filozofların dün-
yaya ve yaşama bakışlarının bilimsel araştırıya yabancı 
kalan”karamsar” ya da “iyimser” bir yaklaşımla olama-
yacağı üstünde ısrarla durur. Böylesine bir yaklaşım kişi-

4	 B.	 Croce,	 “Leopardi	 ve	 Felsefe”	 İtalyan	 Filolojisi,	 yıl.	 3,	 sayı:	 1	
s.	77-80.
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yi peşinen nesnellikten uzaklaştırır düşüncesinden kalka-
rak filozofların yanında daha Rönensans’tan başlayarak 
ahlakçıların türediğini ve bunların düşünce dizgesinin 
“karamsar” ya da “iyimser” bir dünya görüşü ile belir-
lendiğini yazar.5 Açık açık söylemese de Leopardi’nin bir 
filozoftan çok bir ahlakçı olduğunu söyleyen Luporini’ye 
karşın Graf, üstü kapalı bir biçimde, Leopardi’nin bir filo-
zof olduğunu anıştırırken yaşam ve dünya ile ilgili kendi-
sine bir kavram oluşturduğunu ve yakaladığı gerçeği her 
ne pahasına olursa olsun açığa vurmaktan çekinmediği-
ni, dolayısıyla bu bağlamda bir filozof olduğunu söyler ve 
ondan bu adı esirgemenin haksızlık olacağını savunur.6

Leopardi teknik anlamda bir filozof olmayabilir. An-
cak yaşamı algılayış ve sorgulayış biçimiyle kendine 
özgü bir filozoftur. Bir başka deyişle yaşamdan kendisi 
için ya da tüm insanlık için, ama kesinlikle kendisinden 
hareket ederek, bir yaşam felsefesi çıkarmıştır. Bu tavrı, 
sanıyoruz, 18. yüzyıl ruhuyla örtüşmektedir. Leopardi’nin 
hemen hemen tüm disiplinlerin teknik anlamlarından so-
yutlanarak asgari müştereklerde belirli bir amaca yöne-
lik olarak birleşmek fikrinin ağır bastığı Aydınlanmacı 
ruhundan büyük ölçüde esinlendiğini unutmamak ge-
rekir. Belki de Aydınlanmacıların algıladığı biçimde bir 
“filozof”luktu onunki. Bir başka deyişle önyargıdan uzak, 
herşeyi özgürce irdeleyen; doğayı ve toplumu derinliği-
ne araştıran ve insanı, yazgısını seven; yaşam karşısında 
kendine güvenen kişilerin bir diğer adı “filozof”tur bu dö-
nemde. Petrarca da yaşadığı dönemde büyük bir filozof 
sayılmıştı.7 Ne ki, Petrarca’yı felsefenin özünü oluşturan 
metafiziksel etkileşiminin dışında tutmak olanaklı değil. 
İçe dönük irdelemesinde aradığı gerçek dinsel açıdan ge-

5	 C.	 Luporini,	 Filosofi	 vecchi	 e	 nuovi,	 Firenze,	 Sansoni,	 1974,		
s.	185-274

6	 A.	 Graf.	 Foscolo,	 Manzoni,	 Leopardi,	 Torino,	 Chiantore,	 1924,	
s,	140-141.

7	 B.	L.	Ullman,	Studies in the italian renaissance,	Ed.	di	Storia	e	lett.,	
Roma,	1955,	s.	11-40.
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çerli olandır. Yaşamına egemen olan ana izlek Hıristiyan 
olarak içinde duyduğu ruhsal bunalımına yol açan inanç-
la ilgili dramıdır.8 Bu nedenle buraya da bir çizgi koymak 
gerek. Adına ne dersek diyelim iki ayrı yaklaşım; iki ayrı 
bakış açısı taşımaktadırlar Leopardi ve Petrarca: Bu iki-
sini birbirine yaklaştıran -daha sonra sözünü edeceğimiz 
gibi- şiirdir. 

“Güzel”den “gerçek”e geçmek şeklinde algıladığı 
edebiyattan felsefeye geçiş daha sonraları -Petronio’nun 
dediği gibi-9 “imgelem” şiirinden “duygu” şiirine geçiştir. 
Madame Stael’i iyi bellemişti ve yazında felsefi olan ya-
pıtların düşünce ve irdelemeye dayalı olduğunu ve salt 
imgelem ve duygu değil, aynı zamanda akıl ürünü oldu-
ğunu düşünüyordu.

Ayrıca imgelem şiirinin değerini biliyordu ve mitolo-
jiyi savunurken, mitolojinin gücüyle yaratacağı çocuksu 
dünyada insanların mutlu olacağına güveniyordu. Ad 
Angelo Mai (Angelo Mai’ya) bu geçişin tipik örneğidir. 
İtalyan yazın süreci içinde Ariosto imgelem şiirini simge-
lerken, Tasso duygu şiirini simgeler ve şiiri gözyaşından 
doğar:

(Ariosto) Doğuyordun tatlı düşlerin uçarı ozanı;/par-
lıyordu yüzünde ilk güneşin ışınları;/daha az kasvetli 
günlerde günümüze oranla/doldurdun yaşamı mutlu ya-
nılsamalarla;/silah ve aşk öykülerin yeni umutları oldu/
İtalya’nın: Kuleler, salonlar, kadınlar, atlılar,/bahçeler, 
saraylar! Düşündükçe sizleri dalıp/giderim sınırsız hayal-
lere; oluşturdu insan/yaşamını yanılsamalar, güzel ma-
sallar ve/görkemli tasarımlar. Ne ki, sürgüne yolladık/
tümünü: Ne kaldı ki bize şimdi? Candamarı/sökülüp atıl-
dıktan sonra şeyler? Görünen o ki kesenkes ve yalnızca:/
Herşey bomboş, bir tek acıdan başka. Sana gözyaşı;/yok 
başka bir şey; bize eşsiz aklını armağan ediyordu Tanrı;/
ey Torquato, o zaman, ey. (Tasso)

8	 Krş.	F.	Petrarca,	Lettera a Dionigi S. Sepolcro.
9	 G.	 Petronio,	 L’attivita’	 lett.	 in	 Italia,	 Palermo,	 Palumbo,	 1970,		

s.	635-62.
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1823’e dek doğa insanın annesi kadar sevecen ve 
sevgi doludur. Kişinin mutsuzluğunun nedeni kendisidir, 
dahası, “aklı”dır (tarihsel karamsarlık) O tarihten sonra, 
ki üçüncü ve son evresidir ve adına kozmik karamsar-
lık denilen bu evrede Leopardi insanın mutsuzluğundan 
doğa’yı suçlar. Doğa artık üvey annedir. Derin bir umut-
suzluk duygusuyla boğuşurken tutunacağı dal yoktur, 
çünkü Foscolo gibi Leopardi de 18. yüzyıl özdekçi, tanrı 
tanımaz düşünce doğrultusunda Hıristiyan inancından 
uzaklaşmış, bu nedenle dinin sunduğu avuntu kaynakla-
rına inanmamıştır. Leopardi duyumcu felsefenin sonuç-
larını geliştirerek katı bir özdekçiliğe ulaşır. Yaşamının 
sonuna kadar bu dünya görüşüne bağlı kalır. Bu yak-
laşımı Ginestra’da(Katırtırnağı) bellidir. İdealistler ve ne-
okatoliklere karşı tavır koyar10 Ne ki onu avutan başka 
kaynaklar vardır: Şiiri vardır, romantik çizgisi vardır. Bu 
nedenden ötürü biraz önce şiiri ile felsefesini ayırmamız 
gerektiğini söylemiştik. Felsefesinin etkisiyle karamsar, 
umutsuz ve avuntusuz kalan şair şiiriyle avunmakta, 
umutlanmakta ve iyimser olmaktadır. Felsefesinin yan-
sıdığı dizeler kendisini retorikten kurtaramamıştır. Bunun 
için şiir sayılmamak gerekir, kanımca. Retoriğin olmadı-
ğı yerde lirizm, dolayısıyla şiir vardır. Bir başka deyişle 
Leopardi retorik olduğu yerde filozof (dar anlamda), li-
rik olduğu yerde şairdir. Leopardi, Zibaldone (Düşünce 
Demeti) adlı yapıtının 23 Ağustos 1823 tarihli yazısın-
da11 sanki şair-filozof kavramı geliştirdiği ve bu ikisinin 
birlikteliğini savunduğu izlenimini vermek istemektedir. 
Bunu böyle görenler de vardır. Ancak Leopardi’nin bura-
da savunduğu, gerçek filozofların şairlerin olduğu fikridir. 
Çünkü şairler imge ve duygu gücüyle gerçeği daha iyi ve 
daha kolay anlamak ve algılamak yeteneğine sahiptirler. 

10	 N.	Sapegno,	Storiıı della lett. italiana,	Nuova	Italia,	1964,	s.	209-	
210.	

11	 G.	Leopardi,	Zibaldone, in lett. ltaliana-Storia e Testi	vol.	52.	Tomo	II	
a	cura	Sergio	e	Raffaella	Solmi,	Riccardo	Ricciardi	Editore,	Milano-	
Napoli,	MCMLXVI,	s.	602.	
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Tıpkı Eflatun’da olduğu gibi. ‘şair filozof’ değil ama, şair 
ruhuna sahip filozof diye yorumlamak daha doğru olur 
kanısındayız. Şiirinde yanılsamalar vardır, idealler vardır. 
Foscolo bu idealleri yaşama geçirmiştir. Leopardi için bu 
idealler geçicidir. Çünkü gençlik düşleridir. Bir kere in-
san gerçekle yüzyüze gelmeye görsün, yaşamın ne ka-
dar boş olduğunu anlayacaktır. Bunun arkasından tüm 
romantikleri bunaltan “sıkıntı” doğacaktır. Sıkıntı, acı, 
yanılsamalar insan için bir denektaşı olmuştur. Bunlara 
boyun eğmemek insanın yazgıya başeğmez erdeminin 
gücünü belirleyecektir. Leopardi bunun savaşımını ver-
miş, bunun sancısını çekmiştir yaşam boyu.

1833’te Napoli’ye yerleşir. Ranieri ve Ranieri’nin kız-
kardeşi Paolina’nin himayesi altındadır. Giderek kötü-
leşen sağlık durumunun yanısıra yaşamla ilgili düşün-
celerinin daha karamsarlık kazandığı bir dönemde ünlü 
şiiri Ginestra’yı (Katırtırnağı) yazar. Yazar, tüm karam-
sarlığına karşın, bu şiirde bir direnme örneği verir. Tüm 
insanları savaşıma çağrısı ile doğaya ve yazgıya boyun 
eğmediğini göstermektedir. Yalnız doğaya ve yazgıya 
değil, tüm zorbalıklara karşı insanı dayanışmaya çağır-
ması tuhaf gözükmemelidir. Zorbalığı yaratan Doğa da 
olabilir, Alfieri’nin tiranı da. Niçin Ginestra’da toplumcu 
bir içerik saklı olmasın ki? De Sanctis12 şöyle diyor: Bu 
karamsar adamın kendisi yaşamdan nefret ediyor ama 
sana sevdiriyor; aşkın ve erdemin yanılsamalar olduğunu 
söylüyor ama içinde (senin) onlara karşı tükenmeyen bir 
arzu yaratıyor. 

De Sanctis’in işaret ettiği bu nokta Leopardi’nin iyim-
ser bir şair olduğunun göstergesidir. Biz Leopardi’de 
derin boyutları olan bir yaşam coşkusu, sevinci olduğu 
kanısındayız. Bunun yanında bir de “ölüm korkusu”. Ya-
şamı sevmesi ve sevdirmesi toplumculuğunun bir gereği 
olamaz mı? Ginestra dipdiri bir şarkı. Diğer adı “Çöl Çi-

12	 F.	De Sanctis	in	Anrologia della lett. italiana, a	cura	di	M.	Pazzaglia,	
Zanichelli	Editore,	Bologna,	vol.	3	s.	165-297.
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çeği”. Çölde açan bir çiçek. Yoz ortamlarda boy veren bir 
çiçek. 1789’un sonrasını, 1848’in öncesini en ince ayrın-
tısına kadar köşesinden yaşamış olan Leopardi onu fildi-
şi kuleye çekilmiş olmakla suçlayanlara güzel bir yanıt 
vermektedir bu şarkısıyla. Yalnız bununla değil. Yaşam 
sevinci aşıladığı her şarkısıyla; dahası, her dizesiyle. Bu 
şarkılar, bu dizeler bir göstergedir aynı zamanda: Ara-
dığını bulan bir insanın dışa vurmayan gizli sevincidir. 
İnsanlar coşkulansın, yaşamı sevsin diye çabalarken bir 
sis perdesi gibi kendi sevincini örten karamsarlığı belki 
de sürekli kendini aşmak isteyen bir insanın hastalık öl-
çüsündeki doyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Son 
şarkılarında ama, özellikle Çöl Çiçeği’ndeki ruhsal din-
ginliğin altında, bizce, aradığını bulan, yapması gerekeni 
yapan birinin ulaştığı doyuma ilişkin önemli bir ileti giz-
lidir. Bir an İtalya’ya yı ya da Dante’nin Anıtı Üstüne’yi 
düşünelim: Bu iki şarkıdaki telaş, huzursuzluk, güven-
sizlik, gerilim, imrenme ya da öykünme yerini, sonlara 
doğru, kendine güvene, olgunluğa, huzura ve Leopardi 
olmaya bırakır. Şair artık ölümsüzleştiğinin ayırdındadır. 
Yolu, yöntemi içsel bir irdelemidir. Özünden, bir başka 
deyişle bireyden kalkarak topluma, ardından evrensele 
ulaşmasında yatan giz, değindiği konuların seni, beni, 
hepimizi ilgilendiren konular olmasıdır. Yaşam mücade-
lesinin devamlı savunucusu olan Leopardi gerektiğinde 
ölüme gidebileceğini, ölümden korkmadığını, bunun bir 
yürek soyluluğu olduğunu şiire özgü bir anlatım biçi-
miyle duyurmaya çalışmıştır. Gerektiğinde ölüme bir tür  
meydan okumuştur. 

1830’da Ranieri ile kurduğu dostluk 1833’te Ranieri’nin 
Napoli’deki evine yerleşmesiyle pekişmiş ve ölümüne 
dek sürmüştür. Leopardi 14 Haziran 1837’de henüz otuz 
dokuz yaşındayken ölümle Napoli’de Ranieri’nin evinde 
buluşmuştur. Ölüm anını Ranieri şöyle anlatır: Artık ol-
dukça yorgun ve tükenmekte olan bir sesle kesik kesik 
doktoruyla sinirlerinin bozuk olduğunu; bunu bir tür diyet 
ve hava değişimiyle bir ölçüde giderebileceğini tartışıyor-
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du. Doktor beni bir tarafa çekerek hemen bir rahip bul-
mamı tembih edince ben de yakındaki Agostino Scalzi 
manastırına birbiri arkasına adamlar yolladım. Bu arada 
bizimkiler etrafına toplanmıştı. Paolina, o geniş alnından 
aşağıya inen terleri siliyordu. Gözlerini gereğinden fazla 
açarak bana: -Seni göremiyorum- dedi. Ve son soluğunu 
verdi. Nabzı atmıyordu artık. O anda Peder Felice girdi. 
Bense yüksek sesle dostum, kardeşim, babam diye ba-
ğırıyordum”. 

O korkunç veba salgını yıllarında ölen Leopardi top-
lu mezara gömülmekten son anda kurtulmuştu. Üstünde 
adı yazılı bir mezar taşı bile olmayacaktı. Ama ne keder! 
O, çoktan ölümsüzlüğe kavuşmuştu. Ruhun ölümsüzlü-
ğüne inanmamıştı ama kendi ölümsüzlüğünü biliyordu. 

“Eğer her şiirinde dolaylı, dolaysız, açık ya da kapalı 
biçimde; uygun düşsün ya da düşmesin kendini resme-
den biri varsa o Leopardi’dir”.13 Leopardi’nin şarkılarıyla 
ilgili olarak iki önemli tarih 1818 ve 1823’tür. Önemlidirler 
çünkü Leopardi’nin yaşamında iki dönüm noktasına işa-
ret etmektedirler. Biri Leopardi’nin araştırmacılığı bırakıp 
şiire başvurduğu yıldır; ikincisi ise Roma’dan döndüğü yıl. 
Felsefe, ahlak, aşk, zevk, sonsuzluk, vd. birçok konuda 
üzerinde düşünüp ürettiği kuramsal düşüncelerinin yer 
aldığı Zibaldone bu dönem şiirlerinin temel malzemesini 
oluştururken, şairin tarihsel karamsarlığı ona rehber, yol 
gösterici olmuştur. 

1818 öncesi ve sonrası Leopardi’nin şiir anlayışı açı-
sından da önem taşımaktadır. Şiirin temel öğesi olan iç 
dünyasını yansıtacak güçte kendine özgü modeller arayı-
şı içinde olduğu yıllardır. Klasikler ve romantikler arasın-
daki tartışma bu yıllara rastlamakta ve gene bu yıllarda 
romantik yazarları okumakta ve ünlü yazısı Discorso... ’yu 
bu yıllarda yazmaktadır. Ve gene bu yıllara rastlamakta-
dır Giordani ile dostluğunun başlaması. Discorso üzerinde 
dikkatle durmak gerekir. Çünkü bu yazısı Leopardi’nin 

13	 M.	Porena.	Scritti leopardiani,	Bologna,	Zanichelli,	1958,	s.	297.
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şiir modeli üstündeki düşüncelerini ele veren yazısıdır. 
Bir kere bu saptamayı yapmakta yarar var: Leopardi bu 
yazısında klasik modellerin savunucu olmuş; romantik 
şiir modelini savunan romantiklere özellikle Şövalye Lu-
dovico Breme’yle (1780-1820) polemiğe girmiştir. Çün-
kü romantik şiirin savunucuları eskillerin şiirsel serüveni-
nin temelinde “cehalet”in yattığını; gördükleri, işittikleri 
herşeyden hayrete düştüklerini ve duyuları aracılığıyla 
edindikleri izlenimleri şiirlerinde malzeme olarak kullan-
dıklarını savunmuşlardır. 

Buna karşın, çağdaş şiir modeli bilinç üzerine kurulu-
dur demişlerdir. Çünkü modern insan etrafında olup bite-
nin ayırdındadır. Her şeye bilinçli yaklaşmaktadır. Bu ne-
denle şiirlerinde “mantık” ile “masal”ın uyuşması ya da 
bir arada bulunması söz konusu edilemez. Buna karşın 
Leopardi -şiirden kurgu, yanılsama, imgelemi çıkardığı-
mız zaman gerçeğin ve aklın doğrultusunda gitmesi ge-
rekir ki o zaman artık şiirde şiirden söz edilemez olur ve 
metafizikle özdeşleşir- derken Leopardi’nin şiirle felsefe 
arasına bir çizgi koyduğu ortaya çıkar. Ayrıca Leopardi, 
romantik şiirin, malzemesini klasik şiirin kullandığı soylu, 
yüce, zarif malzemesine karşın, yalın, halkın içinden ge-
len, dolayısıyla inceliği olmayan, soyluluktan uzak, kaba 
bir malzeme olduğunu savunur. 14 Romantik şiirin mal-
zemesini topladığı toplum yapısına, yani çağdaş yapıya 
ilişkin Leopardi’nin düşüncelerini bu aşamada göz önün-
de tutmak gerekir.

Leopardi’nin klasik-romantik tartışmasında klasikler-
den yana olmasının gerekçelerini net bir biçimde daha 
önce yazdığı bir mektupta belirlediğini anımsatmak iste-
rim. Bu mektup 18 Temmuz 1816’da Madame de Stael’e 
(1766-1817 yılları arasında yaşamış De Allemagne ve 
Corinne adlı yapıtlarıyla romantik savların neolatin ülke-
lerde yayılmasına çokça katkıda bulunmuştur) yazılmış-
tır. İleri sürdüğü savları arasında öne çıkanı eskil yazar 

14	 G.	Leopardi,	a.	g.	y.	,	Tomo	I.	s.	775-776.	
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ve şairlerin özgünlüğüne ilişkin yazdıklarıdır. Çünkü eskil 
yazarların önünde model yoktur. Bu nedenle üstün yara-
tıcı güce sahiptirler. Oysa daha sonraki yazar ve şairlerin, 
genel anlamda sanatçıların, öykünecekleri örnekleri ya-
ratan eskiller olmuştur. Eskillerin üstünlüğü doğayı de-
rinliğine duyumsama becerisine ve yaratıcı güce sahip 
olmalarına bağlıdır. Kalıcılıkları bu olaya dayalıdır. Eskil 
yazarların ölümsüzlüğü özgün oluşlarında saklıdır.15 Bu 
tartışmaya ilişkin Zibaldone’de (12 Temmuz 1823) yaz-
dığı yazı da oldukça ilginçtir: “Şiirin çağdaş olması konu-
sunda bağırıp çağırıyorlar. Yani günümüz dilini, fikirlerini 
kullanmak ve yaşadığımız olayları ve içinde bulunduğu-
muz yaşam tarzını sergilememiz gerektiğini söylüyorlar. 
Ve eskillerin kurmacasını, fikirlerini, yaşam biçimlerini, 
yaşadıkları olayları suçluyorlar. Ben de tam tersini söylü-
yorum. Her şey çağdaş olabilir ama şiir değil. Şan, şöh-
retin bir hayal olduğunu söyleyen; özgürlük, yurt aşkı ve 
yurt kavramını benimsemeyen; aşkı çocukça bir şey ola-
rak kabul eden; yanılsamaların kaybolduğunu; tutkuların 
büyük, soylu ve güzel olmadığı gibi tümden yokolduğunu 
iddia eden bu insanların diliyle şair nasıl konuşabilir, fi-
kirlerini nasıl izler ve yaşam tarzını kendisine nasıl örnek 
alabilir? Hem bütün bunları söyleyeceksin hem de şair 
olacaksın”.16 Leopardi’nin antiklerde varlığını savunduğu 
özgünlük ve şiiri beslediğine inandığı yanılsama, imge, 
düş vb. malzemenin varsıllığı klasik yazarlara olan ya-
kınlığının nedenidir. Ancak romantik “duyarlığa” uzak 
olmadığı da şiir dünyasına girdiği günden beri apaçık or-
tadadır. Ve doğal olarak 18. yüzyıl duyumcu ve özdekçi 
yaşam anlayışının da şiiri üstündeki etkilerini unutma-
mak gerekir.

1816’da Rimembranze ve Appressamento della 
morte’yi ve 1817’de Elegie’yi yazdı. Duygusal ve patetik 
içerikli bu şiirler “kişisel itiraflar” olarak karşımıza çıkar-

15	 G.	Leopardi,	aynı	ver,	s.	765-771.
16	 G.	Leopardi,a.	g.	y.	.	Tomo.	II,	s.	527-528.	
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lar. Elegie’lerden biri Il primo amore adı altında I Can-
ti (Şarkılar) başlığı altında toplanan şiirleri arasında yer 
alır. I Canti adına ilk kez 1831 yılında rastlıyoruz. Şair 
1818’den başlayarak o güne dek yazdığı 23 şiirini bir 
araya getirmiş ve Floransalı dostlarına adayarak o yıl ya-
yımlamıştır. Şarkılar’ın ikinci baskısı 1835 yılında bu kez 
Napoli’de yayımlanır. Ginestra (Katırtırnağı) ve Tramonto 
della luna (Aybatımı) dışında tam 39 tane şiir vardır. Şa-
irin ölümünden sonra Ranieri 1845 yılında Floransa’nın 
Monnier yayınları arasında yayımlar. Bu kitaptaki şiir sa-
yısı 41’dir. Bu biçimi ile Şarkılar son şeklini almıştır. 

Leopardi asıl şiirlerine 1818’de yazdığı All’Italia 
ve Sopra... ile başlar. Bunların ardından 1823’e kadar 
bir dizi şarkı yazar ve yayımlar. Bu şiirler en azından 
-Petronio’nun dediği gibi17 -teknik ve biçimsel yönden 
geleneksel İtalyan şiiriyle bağlantılıdır. Petrarca’nın şi-
irsel biçemini örnek almıştır. Leopardi bununla kalmaz; 
Petrarca ile ilgili olarak şiirinde sıkça çağrışımlara baş-
vurur. Nitekim şiirlerinde Petrarca’dan alıntılanan çokça 
imge, deyim, tanımlara rastlamak olanaklıdır. Biraz daha 
ileri giderek, bilmem, bunu söyleyebilir miyiz, Leopardi, 
Petrarca’yı kendisine usta bilmiştir. Petrarca’nın İtalyan 
şiirinin yaratıcısı olduğunu savunanlar az değildir. Leo-
pardi, İtalyan şiiri söz konusu olunca kollara değil, kay-
nağa yönelmiştir. 

Coluccio Salutati 1360’tan önce Nelli’ye yazdığı bir 
mektupta Nelli ve arkadaşı Petrarca’nın şiiri yeniden 
canlandırdığını söyler ve Petrarca’nın Vergilius’tan daha 
büyük bir ozan olduğunu yazar18 Boccaccio ise esin peri-
lerini uyandıranın Dante olduğunu, Petrarca’nın ise ken-
dinden sonra gelecekler için esin perilerini eski hallerine 
soktuğunu iddia eder. 19 Leopardi, kanımca, şiirine dö-
nük olarak şiirselliği Petrarca’da; bu şiiri besleyen bilgiyi 

17	 G.	Petronio,	a.	g.	y,.	,	s.	635-662.	
18	 B.	L.	Ullman,	a.	g.	y.	,	s	11-40.	
19	 B.	L.	Ullman,	aynı	yer.	
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de Dante’de bulmuştur. Bu ikisinden yaptığı alıntılara bir 
göz atacak olursak Petrarca’dan alınanların saf şiirsellik 
içerdiği; Dante’den alınanların ise belirli bir bilgi tabanına 
oturduğu gözlenebilir. Horatius’un Odes’indeki lirik yapı 
Canzoniere’nin yazarı Petrarca’nın mutlaka dikkatini 
çekmiştir. Kimilerine göre20 “şiirleri ideal yaşama duydu-
ğu özlemin ifadesi” olarak kabul edilen Leopardi kuşak-
tan kuşağa geçen bu gelenekle İtalyan şiiri bağlamında 
özünde klasik, ayırtıda romantiktir.

İlk dokuz şarkısından, ilki All’Italia (İtalya’ya) dır ve 
1818’de yazılmıştır. Bu şarkıyla eş zamanlı bir başka şar-
kı da Sopra il monumento di Dante che si preparava in 
Firenze (Dante’nin Floransa’da Yapımı Tasarlanan Anıtı 
Üstüne) dir. Eş zamanlı olmakla kalmıyor izlek olarak da 
benzerliklerin ötesinde bir yakınlık gösteriyorlar. Leopar-
di, Termopiller’de ölen Yunan askerleri gibi (İtalya’ya) 
Rusya’da ölen İtalyan askerlerine (Dante’nin Anıtı Üstü-
ne...) sonsuz bir acıma duygusu beslemektedir. Ancak 
İtalyan askerlerine duyduğu acıma duygusu farklıdır. 
Çünkü onlar hem Fransızlar için çarpışmaktalar (Fransa 
İtalya’yı işgal eden bir ülkedir) hem de bir başka ulusun 
egemenlik haklarına müdahale etmektedirler. İlkinde in-
san ölümünden duyulan insancıl bir acıma duygusu söz 
konusudur (Ayrıca hafifletici nedenler vardır: Yunanlılar 
yurtları için savaşmaktadırlar); ikincisinde ise bir başka 
ülke için vurulup Rusya topraklarında kalan İtalyan as-
kerleri için yazılan bu dizelerde öfke ve ıstırapla karışık 
bir acıma duygusu egemendir. Şiirin doruğa ulaştığı bu 
dizelerde içerikteki duyarlılık salt özenle seçilmiş söz-
cüklerle değil, okuru gerilime soktuktan sonra duygusal 
patlamalara yol verecek biçimde geliştirilen bir anlatım-
la yoğunlaşmaktadır: Bknz. İtalya’ya 81-100; Dante’nin 
Anıtı Üstüne: 138-153 dizeler. 

20	 A.	Momigliano,	 lntroduzione ai poeti,	 Firenze,	 Sansoni,	 1964,	 s.	
215-245.	
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Angelo Mai’a şarkısını, Mai’ın Cicero’nun 
Repubblica’sını bulup gün ışığına koyması üzerine 
yazmıştır. Bu içerikte bir şarkıyı yazmaya Leopardi’yi 
iten neden Mai’nın herkesin unuttuğu bir zamanda 
Humanizma’yı anımsatmış olmasıdır. Humanizma, eskil 
yazarların birer ikişer bulunup ortaya çıkarıldığı dönem-
dir: Örneğin, Petrarca, Cicero’nun Epistulae ad Atticum, 
Poggio Bracciolini, Lucrezio’nun De rerum natura’sını 
bulmuştu. Şimdi bu olay Leopardi için çok büyük bir 
olaydır. Bir kere çok önem verdiği eskil dünyaya bir kez 
daha dönmek fırsatı vermiş ve üzerinde önemle durdu-
ğu konuları bir kez daha gündeme getirmek için olanak 
tanımıştır... Küçük Brutus’ta Leopardi bu kez Brutus 
Marcus lunius’un (İÖ 85-İS 42) bizzat yaşadığı bir tra-
jediyi konu eder şarkısına. Brutus, Philippi yenilgisinin 
ardından cumhuriyetçi ülkülerinin gerçekleşemeyeceğini 
anlayınca intihar eder. Kahramanca savaşmış ancak sa-
vaşı yitirdikten sonra yaşamın anlamsızlaştığına kanaat 
getirerek ölümü seçmiş olan bu insan Leopardi’nin fikir 
ve düşün yaşamında bazı saptamaları yapmasına olanak 
sağlayan önemli bir örnektir. Bu nedenle şairin düşünce 
dizgesinin temel unsurlarını bu şarkıda ele almış ve so-
nuca götürmüş olmasına şaşmamak gerek. Bu konuda 
bu şarkının bir sonuç bildirgesi olduğunu savunmak yan-
lış olmaz kanısındayız. Sappho’nun Son Türküsü’ndeki 
“parıldamıyor erdem çirkin bedende” sözü şarkının te-
mel izleğini oluşturur. Sappho’daki bu söz çok anlamlı ve 
sezgiye dayalı bir sözdür. Bizce bu sözde gene “erdem”e 
karşı açılmış bir savaş var. En azından, çirkin bedene ye-
nik düştüğüne ilişkin bir taşlama. İki yönlü bir taşlama 
da olabilir: Erdemi görmezden gelip fiziksel güzelliği, bir 
başka deyişle dış görünüşü öne çıkaran bir topluma karşı 
bir taşlama aynı zamanda.

Küçük İdiller (Sonsuzluk, Aya, Bayram Günü Ak-
şamı, Düş, Yalnız Yaşam) sınıf adına bakarak bu şiirleri 
doğa yaşamını, kırsal dünyayı anlatan şiirler olarak gör-
memek gerek. Bu şiirlerde doğa en küçük ayrıntıda, en 
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akla gelmez biçimiyle vardır. Açık açık olarak vardır ya 
da ortalık da gözükmese de kendini hissettirir biçimde 
vardır. Bunu görmezden gelmek olanaklı değil. Ne ki, 
Leopardi’nin işine yaradığı için ve onun istediği biçimde 
vardır. Düşüncelerini ya da fikirlerini idilce, idil boyutla-
rında anlatabilmek ya da yansıtabilmek için vardır. İdil 
tanımı hemen akla kırsal, pastoral dünyayı, doğayla içi-
çeliği, doğal yaşamı getirir. Ya da sözü edilen bu dünyayı 
resmeden, betimleyen sanat, yazın etkinliğini anımsatır. 
Oysa idil Leopardi’de ayrı bir anlam kazanmıştır. İç dün-
yasına bir dönüş olarak algılanmalıdır. Bir başka deyişle 
gene doğa betimiyle ya da kaynağını doğada bulan öğe-
lerin şaire sunduğu fırsatlarla şairin kendi iç dünyasına 
yaptığı bir yolculuktur. Adına ruhsal yolculuk da diyebi-
leceğimiz bir tür yer değiştirmedir. 

Büyük İdiller (Silvia’ya, Anılar, Asyalı Gezgin Bir Ço-
banın Gece Türküsü, Köyde Cumartesi, Fırtınadan Son-
raki Dinginlik) ile Küçük İdiller arasında bir farkın oldu-
ğunu unutmamak gerekir. Büyük İdiller’de düşün ürünü 
sayılabilecek ve ancak felsefi yollamalarla net biçimde 
açıklanabilecek dizelerin varlığının ötekilere göre çok 
daha fazla olduğudur. Operette Morali’nin henüz etkisin-
dedir. Ancak şiirden koptuğu o yıllarda kendisini tümden 
felsefi düşüncelerinin akışına bırakmış olduğu için duygu-
sal yönden zayıfladığını hissetmiş olmasına karşın içinde 
bir takım şeylerin kıpırdadığını gözlemlemiş olması yeni-
den şiire dönmesi gerektiği konusunda şairi uyarmıştır. 
Şairin, tüm karamsarlığına karşın, şiire, dolayısıyla düş-
lerine, imgelem dünyasına ve anılarına dönmek isteyişin-
deki temel etmenin çıkış noktası şiire duyduğu özlemden 
çok onu sürekli ayakta tutan yaşam sevdasıdır. Şiir bu 
yaşam sevdasının özüdür. Değil mi ki imgelem dünya-
sına, düşlerine yol veriyor; şiirden kopmak bir anlamda 
yaşamdan kopmak anlamına gelmektedir Leopardi için. 
Ona göre insanın bu dünyada (öbür dünya söz konusu 
değil) sürdüreceği en huzurlu yaşam imgelem dünyasın-
da kendisi için yaratacağı yaşamdır. Leopardi artık bunu 
tartışmaya kapamıştır. 
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Egemen Düşünce ile Aspasia dizisi başlıyor. Bu dizinin 
öteki şarkıları Aşk ve Ölüm, Consalvo, Kendi Kendine, 
Aspasia’dır. Bu şarkıların kaynağı Floransalı Bayan Fan-
ny Targioni Tozzetti’dir. Ünlü bir bilim adamı olan A. Tar-
gioni Tozzetti’nin karısıdır. Güzelliği ve sanat çevrelerine 
duyduğu ilgiyle ün yapmış olan kadına Leopardi Aspasia 
adını takmıştır. Aspasia Pericles’in gözde metresi olan 
kadının adıdır. Tozzetti Aspasia adlı şarkıyı okuduğunda 
kadının kendisi olduğuna inanmak istememiştir. Çün-
kü daha sonra göreceğimiz gibi, kadının en önde gelen 
yeteneğinin baştan çıkarıcılık olduğunu söylemektedir 
Leopardi şarkısında. Tozzetti böyle bir şeyin kendisine 
yakıştırılmış olmasından rahatsızdır. Ancak Ranieri bu-
nun böyle, yani Aspasia’nın Tozzetti olduğunu doğrular: 
“Aspasia sizsiniz” demiştir kendisine. 

Şarkılar’ın sonuç şarkısı Katırtırnağı ya da Çöl 
Çiçeği’dir. Torre del Greco’da (Napoli) kaleme alınmıştır. 
Torre del Greco Vezüv’ün yamaçlarında küçük bir kasa-
badır. Leopardi orada dostu Ranieri ile birlikte yaşamak-
taydı. Oturduğu yerden o kadar yakındı ki Vezüv’ü in-
celemek şansına sahipti. Nitekim şarkıda Vezüv’den söz 
ederken en ince ayrıntısını gözden kaçırmadığını gösterir 
biçimde anlatır. Örneğin, lavların dağ üstünde açtıkları 
yolları körükörüne bakan bir yabancı turistin yakalaması 
olanaklı değildir. İyi bir gözlemci olan Leopardi’nin gö-
zünden başka ayrıntılar da kaçmamıştır mutlaka. En bü-
yük ayrıntı da bilmem ayrıntı mı yoksa işin özü mü, katır-
tırnağı çiçeğidir. Evet, Vezüv’ün eteklerinde yeşermiş bir 
çiçek gene körü körüne bakan bir turist için bir ayrıntıdır 
ama, Leopardi gibi bir şair için olayın özünü oluşturmak-
tadır. Çünkü o çiçek, sonunda boyun eğmek zorunda 
kalacaksa da Vezüv’e meydan okurcasına ayakta dur-
makta ve doğaya karşı savaşım vermekte olan onurlu 
insanın simgesi olmaktadır. O çöl çiçeği niçin Leopardi 
olmasın ki!..

Necdet Adabağ
16. 01. 2010
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Yapıtları:

I Canti (Şarkılar)
le Operette morali (Kıssadan Hisse)
I Pensieri (Düşünceler)
Lo Zibaldone (Düşünceden Düşünceye/Düşünceler 

Demeti)
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İtalya’ya

Anayurdum,1 surlar, kemerler ve
zafer takları, yontular2 ve sahipsiz kuleler3

görüyorum, atalarımızdan kalan ama,
ne şan görüyorum, ne şöhret ne defne dalı,
ne demirden yük, büyüklerimizin taşıdığı; 
çaresiz kaldığın besbelli;
alnın bomboş, göğsün çıplak. 
Aman Tanrım, yaralısın; tepeden
tırnağa mosmor sağın solun; kan revan
içindesin sen! Güzeller güzeli kadın!
Soruyorum insanlara, göklere:
- Söyleyin - diyorum - onu kim soktu
bu durumlara? - Bu daha da kötüsü, biliyorum:
Vurulmuş zincire bileklerinden,
peçesiz yüzünde4 saçları darmadağın;
itilmiş bir köşeye, umutsuz,
saklar yüzünü dizlerinin arasında. 
Ağlar. Ağla, haklısın İtalyam, ağlamakta;
herşeyde öndersin, alışkınsın sen buna,
şan, şöhret ve kötü yazgıda. 

Olsa da gözlerin tükenmeyen bir
kaynak, gözyaşın ödeyemez bedelini
zararının, utancının zorunlu kaldığın;
bir hanımefendiydin sen bir zamanlar;
oysa şimdilerde bir köle. Kim demez seni
bilen ya da yazan görkemli geçmişini
anımsayarak - Ne idi, ne oldu? - diye. 
Niçin, diyorum ben de? Niçin? Nerede
eski gücün, direşkenliğin, yürekliliğin?
Kim çekip aldı kılıcını kınından?
Kim oyun oynadı? Kim ihanet etti sana?
Hangi inatçı çaba, hangi karşı güç yoksun
bıraktı seni tacından, kaftanından?
1	2	3	4	
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Ne zaman düştün, nasıl, o yükseklikten
bu çukura? Yok mu savaşan kimin kimsen?
Savunmuyor mu seni kimse seninkilerden?
Silahlarımı getirin,5 silahlarımı: Tek başıma
çarpışacak; tek başıma çarpışarak öleceğim. 
Buyruğun olsun, Tanrım, ateşlesin kanım
yüreklerini İtalyanların. 

Nerede senin çocukların?6 Silah sesleri,
araba sesleri ve trampetler, insan sesleri
duyuyorum. Yabancı topraklarda savaşıyor
evlatların. Bak, İtalyam, bak!
Ben görüyorum ya da görüyor gibiyim
dalgalandığını piyadelerin, atların, toz ve
dumanın; siste çakan şimşekler gibi
parladığını kılıçların. 
Doyurmuyor seni değil mi?
Çeviremiyorsun şu olaya ürkek
bakışlarını? Kim için çarpışıyor o
topraklarda İtalyan gençliği? Oh Tanrım,
başkaları, başkaları için çarpışıyor
İtalyan silahları! Yazık oluyor;
kendi toprakları, gönülden bağlı karısı,
sevgili çocukları dururken,
bir başkaları için çarpışmak; bir başkasının düşmanı
tarafından öldürülmek savaşta. 
Diyemeyecektir ölürken: - Toprak Ana,
geri veriyorum verdiğin canı sana -

Ne mutlu sana eskil çağ,
şanslı, sevgili ve kutsal;
bölük bölük ölüme koşuyordu insanların. 
Ve siz Tessalya geçitleri,
saygı duyulacak ve ünlü kalacaksınız
sonsuza dek. 
5	6	
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Bir avuç cömert ve özgür ruhun
yazgıyı ve Persleri yok ettiği yer olarak!
Ormanlar, dağlar, taşlar, denizler,
sanıyorum, anlatırlar bir ağızdan
gelen geçene nasıl örtüp sakladıklarını,
Yunanistan’a kendini adayan yürekli
insanların bedenleriyle o kıyıları. 
Zorba ve korkak Serse kaçıyordu
sonraki kuşaklara alay konusu olarak;
bir uçtan bir uca Ellespontu arşınlayarak
Oysa ölürken çok uzaktaydılar ölümden
Antela tepelerinde, o kutsanmış insanlar.
Simonides7 tırmanıyordu tepelere
dağı, taşı, yeri, göğü dinliyordu. 

Yanaklarında gözyaşları;
bacakları titriyor, kalbi çarpıyordu;
elinde liri çalıyordu:
- Ne mutlu sizlere, gerdiniz bedeninizi
düşman kargılarına; sizi güneşe
kavuşturanın aşkına.
Size Yunanistan tapıyor; hayranlık
duyuyor tüm dünya. Ne idi bu aşk,
sizin gibi genç beyinleri ateşe atan;
iten acı yazgıya? O kadar mı
çekici geldi size uçtaki nokta;
koştunuz gülerek, eğlenerek o acıklı
ve acı sona. Sanki dansa gidiyordunuz
ölüme değil, görkemli bir çağrıya;
ne ki, sizi Tartaro’nun karanlığı
ve ölümcül dalgaları bekliyordu;
ne karınız vardı; ne çocuklarınız
o ıssız tepelerde ölürken yanınızda;
ne gözyaşı döken,
ne bir öpücük koyan alnınıza.8

7	8	
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Ama kalıcı acılar, korkunç sıkıntılar
verdiniz Perslere. 
Tıpkı boğa sürüsüne dalan bir aslan gibi:
Birinin sırtını parçalarken pençesiyle;
ötekinin karnını deşen;
bacağını koparan bir diğerinin;
Pers sürüsü içinde doruk noktasındaydı
Yunan öfkesi ve erdemi. 
Bak bak da gör: Atlılar, atlar yerlerde
sürünüyor; arabalar, çadırlar bozguna
uğramışların ayağına dolanıyor;
ta kendisi zorbanın en başta
kaçanlar arasında; benzi sarı, darmadağın saçları. 
Barbar kanıyla9 boyanmış, ıslanmış
Yunanlı kahramanlar;
Perslerin bitmeyen acısına neden olanlar;
yenik düşerek yavaş yavaş ıstırabına
yaralarının, yığılıp kalmışlar biri diğeri üstüne. 
Yaşasın yaşasın! Ne mutlu sizlere!
Dünya durdukça yaşayacaksınız!

Azalmaz sevginiz, tükenmez; kaybolmaz
anılarınız yurttaşlara bıraktığınız;
sönmeden cazırdayıp10 denizin derinliklerinde
gökten koparak düşen yıldızlar. 
Bir tapınaktır gömütünüz; analar gelecek,
getirecektir çocuklarını, gösterecektir
kanınızdan arta kalanı. Ey kutsanmış
insanlar, yere çöküp, bu taşlara, bu toprağa
yüz sürüyor ve diyorum ki bir kutuptan11

ötekine anılacaklar tüm dünyada. 
Keşke ben de olsaydım toprağın altında
ve bu can veren toprağı ıslatsaydım kanımla. 
Paylaşamazsam eğer sizinle aynı yazgıyı,
9	10	11	


