Chapman’ın Homer’ine İlk Bakış
Gezdim altının diyarlarında
Gördüm nice devleti krallığı;
Dolandım batı adalarını
Şairleri sadık Apollo’ya.
Etkisini anlattılar derya
Kırışık dolu Homer’in alnı;
Ondaki saf huzuru solumayı
Chapman’ın gür sesi öğretti bana
Artık bekçisiyim şu göklerin
Keşfettim yeni bir gezeğeni;
Ve sanki iri Kortez’in şahin
Gözleri Pasifiğe diktiği –
Bakar tayfası da inanmadanSessiz, o Darien’in zirvesi.
John Keats, On First Looking into Chapman’s Homer
Çeviren Şebnem Şenyener

BEYAZ YELELİDİR THETİS’İN ATLILARI
Şebnem Şenyener
Benim için şiir bir yolculuktur. Seyahati severim. Kişisel bir yolculuktur, insanı
içine yönlendiren sesiyle. Kendini bize kendimizi anlatarak gösteren bir
yolculuktur hem de. Her yolculuk bu bakıma, yeni bir ses, sonu meçhul bir macera.
Her macera ise bir hikaye. Başka dillerde okuduğumda pek çok şiiri Türkçe’nin
sesiyle duyma tutkusuna kaptırırım kendimi. O sırada yaşadıklarım sayesinde çoğu
kez. Bir de Ege’liyim. Kayıklara, yelkenlere, vapurlara, deniz seyahatine ama en
çok da denizin sesine tutkun olmam sebebiyle.
İngiliz romantik şairi John Keats’in “Chapman’ın Homer’ine İlk Bakış” adlı şiiri
Türkçe seslendirme yolculuğum da bu yüzden doğum yerim Ege’yle başlar.
Efsaneye göre adını, oğlunu Minator’un öldürdüğünü sanıp kendini taşlardan
denize atarak intihar eden Atina kralı Egeus’dan alır Ege. Yunancada, başkan ya da
baba “archi” ve deniz anlamına “pelagos” kelimelerinden oluşan “archipelagos”
yani “babadeniz” diye bilinir. Böylece Ege babadenizim olur anavatanımın
yanında.
Ege’de ilk yüzmem ana karnında. O gün bugündür bir yaz aksatmadan, aynı
kumsaldan, aynı koydan girerim Ege’nin tuzlu serin sularına.
Keats’in şiirini ilk okuduğumda satırlarındaki “altın diyarlar” ifadesiyle Ege
ışıldadı pırıl pırıl gözümde. Hayatı, doğası ve mitleriyle altından su küresi o dünya.
Kuvvetli güneşiyle göz kamaştırıp hayali çoğu kez gölgede bırakan bir mücevher
gibidir. Güneşi, yağmuru, rüzğarları çevresini kuşatan hayatın hikayesini anlatan
efsanelere dönüşür, geleceğimize, geçmişimize ve bugünümüze taht kurar. Sıcak
güneşin altında sakinken, gümüş ayın altında dalgaların hakimi kraliçesinin
bağrında hırçın yatar uykuya her gece Ege. Dalgalarının kraliçesi tanrıçası
Thetis’tir, Homer’in İlyad destanında Akhileus’un ya da Aşil’in annesi. Akşam
üzerinin tatlı rüzğarı meltem estiğinde Ege üzerinde, dalgalar ufuktan kumsala
yayılır beyaz yeleleriyle, Thetis’in atlı şovalyeleri gibi. Koyu maviyi beyaza
boyayarak Ege’yi beyaz deniz yapar Thetis, Sırpça’da Belo more, Bulgarcada
Byalo more.

Uyanık beklerim o vakti. Dalgaların salladığı beşiğinde Ege. Sesini dinlerim gece
boyunca. Efsaneyi, hayatı, doğayı biteviye örüp dururken. Çoğu kez yorgun yoğun
bir günün, bazen kahpe bir savaşın, bazen acılı bir kazanın, bir hastalığın, bir
yakının kaybının ardından matem tutarken hayali büyütüp sallayan beşik misali
yarayı sarar, ruhu tedavi eder Ege’nin sesi. Yankılanır çakıl taşlarından, yosunlu
sur duvarlarından. Kıyılarındaki şehirler, limanlar, kaleler, çoğu tarihten hatıra
viran yıkıntı, nehirler, vadiler, dağlar uykudayken pırıl pırıl görünür her şey
yıldızlarının altında.
Beyaz yeleler tırısa kalkar önce deniz kestanesi yuvası kayalardan, sonra daha
derinde dört nala, sonra iyice açılınca şahlanıp pervasız bir yarışa girişir birbiriyle
bir uçtan ötekine, İzmir’den Sakız’a, Sakız’dan Rodos’a, Midilli’den Mora’ya,
Çanakkale’den Sisam’a günün dertlerine çare ararcasına. Günbatımından,
gündoğumuna, yazdan kışa.
İskelelere vurur kayıklar, tekneler. Limanlarda yelken direkleri, bayraklar sallanır
alkış tutar. Keçilerin çıngırakları yankır uzak otluklardan, cimcim böcekleri
gecenin korosuna katılır. Kimi zaman Apollo’nun çenkini düşletir insana, kimi
zaman korkunun habercisi gibi uzaklarda kürek çeken korsanları. O zaman yavaş
yavaş biçimlenir havaya karışan tuzlu deniz. Nem, buğulu cüssesiyle öbek öbek
şekillenip dans etmeye başlar orada burada. Kimi zaman kayaların üzerinde, kimi
zaman bodur sakız ağaçlarının arasında, ya da zeytinlerin dallarına dolanır, yabani
kekik kokusunu taşıyarak yanında. Kimi adalarda bu şekillere isim dahi verenler
var. Girit’te örneğin gece ortaya çıkan gezici sise “nem ruhlar” anlamına
“dhrosoulites” derler. Özgürlüğün yada intikamın hayaleti nem ruhlara benzetirler
onları. Dalgalar sanki denizin eski savaşçılarını ebedi uykularından uyandırmış da
salmış ortaya gibi bir manzaradır. Kimi ikibin yaşında, kimi iki, her renk, her boy,
her dil, kimi hamile, kimi ergenlik çağında.
Ege bu. O deniz ki ikibin yıl önce Homer efsaneyi ondan öğrendi. Şarkısını ilk o
söyledi. İnsanların bilemediğini gören kör şairi oldu babadenizin. Batı edebiyatının
ilk temel eserini oradan üretti.
O gün bugündür Ege’de şarkı aynı şarkı. “Aynı dalgalar gibi…” diyen satırlarında
Homer’in İlyada destanında.

Çocukluğunu benim gibi Ege kıyılarında geçirenler bilir. Truva’nın duvarlarında,
Roma imparatorluğundan, Iyon şehirlerinden kalma anfitiyatrolarda kimbilir kaç
kez seyrettim Homer’in destanlarının kahramanlarını. Güzel Helen’i, Paris’i,
Akhileus’u Hektör’u kovalarken, ya da Truva atını, Agamemnon’u. Her zeytin
tarlasında bir taş parçası, bir harabe izi mevcuttur ikibinyıl öncesinden. O büyük
savaşçı Akhileus, ovaları en lezzetli üzümlerin bağlarıyla donanmış Menderes’in
sularına kaç orduyu telef edip döktü gözümüzün önünde atlı arabasını düşmanın
üzerine süre süre. Seyircileri, aynı ikibin yıl önceki seyircilerin kimi oturduğu
taşların üzerinden korkuyla haykırıp, kimi sevinçle kahkaha atarken.
Destanının hikayesi hepimizce malum. Yunan komutanı Agamemnon’la kahraman
savaşçısı Akhileus arasında, savaş ganimeti esirleri iki kadın üzerine çıkan
anlaşmazlıkla başlar İlyada. Agamemnon baskı altında kendine aldığı kadını
babasına geri vermek zorunda kalınca kendisine Akhileus’unkini ister. Akhileus
komutanın emrine itiraz etse de sonunda yerine getirir ancak bu haksızlığı
kabullenemez. Hiddet ve acıyla deniz kıyısına iner. Dalgaların kraliçesi annesi
Thetis’e seslenir. Gözleri yaşlı anlatır kızğınlığını, acısını. Agamemnon’u dize
getirmekle alacaktır intikamını. Thetis oğlunun arzusunu kıramaz ama onu
uyarmayı da unutmaz:
“Ölümün işi bu istediğin!” diye. Tanrı Zeus’a seslenir Thetis, yardım ister. Zeus
Yunan ordusunu Truva’lılar karşısında güç duruma düşürüp Akhileus’ın kıymetini
onlara öğretmek üzere harekete geçer. Ve kıyamet böyle kopar:
“Aynı dalgalar gibi…” felaket felaketi çağırır.
Homer on yıllık Truva savaşlarını anlatan İlyada destanına bu hikaye ile başlar.
Ordular savaşa gider. Savaş hıyaneti, kandırmacayı, kan revan harabeyi getirir.
Nihayet, zırhını teslim ettiği en yakın arkadaşının ölümü Akhileus’u, gözünü iyice
kan bürümüş halde savaş alanına geri getirir. Dalgaların Kraliçesi oğlunun
akibetini anlayınca yas tutar ama nafile. Ona bütün savaşların en muhteşem zırhını
hazırlatır. Akhileus arabasını savaşa surer. Zeus savaşa karışmama yasağını kaldırır
tanrıların üzerinden. Tanrı insan kim varsa büyük bir hiddet ve şiddetle, nefret ve
kinle birbirine girer. Tanrılar tanrılara, insanlar insanlara, herkes birbirine düşer,
kan gövdeyi götürür, toprağı, nehri, denizi doldurur cesetler!

Homer destanı öyle örer ki, şimdiki zamanda geçer hadise, ama geçmiş on yılı
izler. Bir de kahramanlara geleceklerini söyleyen kahinler sayesinde sonunda
herkes kaderin ağına takılınca geleceği de içerir Homer’in şarkısı. Böylece
geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair hale gelir. Truva’yı geçmişte canlı tuttuğu gibi,
bugünü anlatır hale getirir ve de geleceğin hikayesi olur. İnsanlığın hikayesidir. Bu
yüzden, çocukluğumda merak ettiğim gibi bugün de kuşku içinde bırakır beni.
Acaba şair mi yarattı bu hikayeyi, yoksa hikaye mi şairi? diye sorar dururum kendi
kendime.
Bugünün içinde destanı canlandırır benim gözüme. Sanki o destan hiç bırakmadı
bizi. Ne de biz onu. Ege’de çoktan yüzleri aştığında Aylan Kürdi gibi cansız
kıyılara vuran çocukların sayısı, beyaz köpükleriyle öfkesini kusarken babadeniz.
“Aynı dalgalar gibi..” felaket çağırdıkça felaketi.
Küçük cansız vücutları kollarına alan sahil korumanın yenik, yorgun acısını
paylaştık hepimiz. Homer’in ikibinyıl önce destanlaştırdığı hikaye de o. Truva
savaşının kahramanlarından Odiseus’un, evine dönüş yolunda, durakladığı sarayda,
Demodokus adlı kör şairin savaşı anlatan şarkısının ona hatırlattıklarından duyduğu
yorgun acıyla ifade ettiği duygu aynı duygu.
Truva kıyısında, İzmir koyunda, Çeşme yarımadasında ve Midilli’de, Koz’da,
Mora’da… sanki dalgalar gibidir felaket, ard arda taşır deniz onu, buradan oraya,
Ege’den Akdeniz’e, Lampedusa’ya, Sicilya sahillerine, Adriyatik kıyılarına.
Destanlar yazar hayat dalgalarla birlikte. Koşturur destanlar beyaz yeleli atlarıyla
deniz deniz, ülke ülke. Homer batı edebiyatının ilk temel eseri olur. Ve benzerleri
gelir üstüne. Sanata, müziğe, kültüre yayılır destan.
Unutulmaz felaketler. Akdeniz’de İtalya kıyılarına varamadan her gün, ard arda
batan, içi tıklım tıklım Afrikalı göçmen dolu tekneler de unutulmaz. Bunlardan
biriydi. Geçtiğimiz yaz başıydı. Lampedusa açıklarında. Tümüyle batmış, suyun
üstünde sadece havaya dikilmiş halde bir burnu kalmıştı suyun üstünde, boyası yeni
kırmızı beyaz yeşil teknenin. Üzerine sımsıkı sarılmıştı çırılçıplak iki siyah adam.
Hızla batıyordu tekne çaresiz.
O gün Venedik’teydim. San Marco Tıp Yüksek Okulu müzesinde. Duvarda asılı
tablolardan birinde dört adam, can hıraç ve çırılçıplak çekiyordu kürekleri, kayığı
denizin dibine çeken dalgalarla savaşarak, çaresiz. “La Burrasca İnfernale”

(Cehennemi Fırtına) adlı tablo 16. Yy başı rönesans sanatçılarından Jacopo Palma
il Vecchio’nun şaheseriydi.

Venedikte, bir kaç kanal ileride. Gallerie dell’Accademia’da bu sefer Jacopo
Tintoretto benzeri bir felaketi işlemişti dev bir resimle. Denizde batmakta olan bir
başka tekne. Tepeden bulutların arasından Aziz Marco yakalamıştı birini
ensesinden. şaheserinin altında, “San Marco bir müslümanı kurtarırken” (San
Marco salva un Saraceno) yazılıydı.

Sanki bir gece önce yapılmış asılmıştı oraya ibret niyetine. Lampedusa’daki
felaketi destanlaştırırcasına. Beyaz başlı dalgalar Homer’in destanlarını, binyılları
yakına elimizle uzanacağımız mesafeye taşımıştı sanki. Sanat kimi zaman
cehennemle kimi zamanda cennetle tasvir ededurmuştu denizin taşıyıp durduğu
hayatı. Karşı kıyıda, Dükalık sarayında, ressam Jacopo Tintoretto’nun 16. Yy’a
damgasını vuran dev eseri “Cennet” (İl Paradiso).

Beyaz köpüklü dalgaların çalkaladığı siyahi mavi bir insan denizi. “Aynı dalgalar
gibi…” diye yankılandı Homer Adriyatik’ten bu sefer.
1614’de Chapman, Homer’i İngilizce’ye çevirdiğinde, destana iki önsöz yazdı,
Homer’in mısralarının ritmiyle. Biri patronuna, diğeri okurlarına hitaben. Keats’i
Homer’in satırları kadar etkiledi Chapman’ın neredeyse destanın kahramanı
Akhileus’un sesiyle yazdığı önsöz. Keats şiirinde Chapman’ın sesini “yüksek ve
cesur” sözcükleriyle tasvir etti o yüzden. Chapman, aynı sesi, destanın kahramanı
Akhileus’dan öğrendi. Ve o yüksek ve cesur sesle, patronu Prens III. Henry’e
çevirisini okuduğunda “mükemmel mutluluğu” vaadetti. Yalnızca prenslerin
arzulayabileceği bir şeydi mükemmel mutluluk:
“O mükemmel mutluluk ki prenslerin arzusu / ne doğuştan gelir ne de hazine
gücü/ne büyük çalışmaların sonucu/ne sahiplenmek mümkün onu… / bu hakları
öğrenmelisin / insanoğlunun yüce Prensleri / ve her daim başkanları / ki pek
çoğunu gördüm / her çeşidiyle karşılaştım tanırım…/ şahidim gösteririm / pek çok
kıymetli arasında / tek bir adam var tanrı katında /… onun hayatı için Büyük

Alexander / verirdi gözü kapalı bir koca krallığı / bu da kanıtdır Homer’in şiirine /
ki o şiirle / geçmiştir onun bütün ordularıyla kazandığı Asya zaferinin çok
ilerisine.”
“Mükemmel mutluluk” Chapman’a göre “bilinemeyeni görebilmek”ti. O meziyet
sadece Homer’e aitti: ”Var olan ne kadar kitap varsa onların ilki ve en güzelidir
Homer. Ne ondan önce ne ondan sonra, onun taklit ettiği kimse olmadığı gibi, onu
taklit edebilecek kimse olmayacaktır. Homer’in büyük şiiri hepimize görmeyi
öğretir. O bütün sanatların ustasıdır, ama hiç bir sanat onun ustalığına erişemez.”
Chapman bu özellikleriyle Homer’i tanrı mertebesine oturtur. Ve Homer
insanoğlunun en kıymetli eserinden sorumludur. Homer bütün sanatlara
muktedirdir. Ama onun sanatı insan emeği ya da sanatı ile başarılabilecek bir şey
değildir. Bunun da kayda geçirilmesi gerekmektedir.
Ama hayat bu. Prens III. Henry, Chapman çeviriyi bitirmeden ölür. Mükemmel
mutluluğu maalesef öğrenemez. Chapman da, Prens öldüğü için, talihsizlik bu ya;
15693 satırlık Ilyada ve 12110 satırlık Odise toplam 27803 satırlık dev şiiri
çevirdikten sonra bu çalışması için ona vaad edilen 300 sterlin ve emeklilik
garantisini alamaz.
Ama Keats gibi bir şaire ilham verir sesiyle Chapman. Önsözünde Homer’i anlatır
okuruna. Kimdir Homer? Bu tanrı katındaki efsanenin kimliği de Ege
cografyasının, mitlerinin, tarihinin hayal gücüne yansıyan renkleridir. Homer’in
nasıl peydahlandığı ile başlar hikaye. Annesi Bakire, Deha ile dans edince Homer
düşer rahmine. Deha zaten Sakız adasının İlham’larıyla dans etmeye tutkundur.
Ama hamilelik Bakire’yi utandırır. Kenara kıyıya saklanır. Kıyı da iken onu
hırsızlar kaçırırlar, kayıkla karşı kıyıya aşırırlar. İzmir körfezine böyle ulaşır. Onu
Lidya kralı Maeon’a yakıştırırlar. Kral da onun güzelliğine hayran kalır, onu
kendine eş alır. Doğum vakti gelince yine iner kıyıya güzel Bakire. Bu sefer suları
sellerle taşmakta olan Menderes’i seçer. Niyeti bebesini suya bırakıp kaçmaktır.
Ama doğumda hayatını kaybeden o olur. Homer yaşar ve de daha doğuştan yazar
adını akar sulara. Onu sularda bulan Kral evlat edinir.
Chapman’ın Homer’in nasıl peydahlandığını anlatan hikayesi, ününün nerelere
yayıldığını anlatan hikayesi kadar etkiler Keats’i. O kadar ki sonunda Keats’de “adı
sulara yazılsın ister öldüğünde.” Roma’daki mezar taşı kaydeder arzusunu.

Chapmen Homer’i anlatmaya devam eder ona. Konstantinopolis’de, vaktinde bütün
dünyanın arzuladığı o muhteşem şehirde, İmparatorun yatak odası Oktaganon’da
çok kıymetli sanat eserlerinin yanında Homer’in bir heykeli vardır. Bu heykel bir
yangınla maalesef yokolmuştur. Aynı şekilde her türlü kıymetli taş, bronz,
mermerden en büyük eserlerin arasında Severus Hamamında da Homer’in bir
heykeli vardır hem de İmparatorun heykelinin yanıbaşında. Homer bu heykelde
orta yaşlarında, düşünceli ve nüktedan görünür. Ellerini gögsüne kavuşturmuştur.
Sakalı traşlı ve uzundur. Saçları seyrelmiştir. Alnı dünyanın halinden duyduğu
endişe ile kırışmış, sertdir. Gözleri körlüğün işareti kaşlarına dönmüş, üzerinde bol
bir kaftan, ayaklarının altında da bir zincir bulunmaktadır. Homer’in bu heykeli de
maalesef bir yangınla yokolmuştur.
Ayrıca, Konstantinopolis’de yine İmparator’un sarayında, içinde tam 1120 kitap
bulunan, dünyanın en muhteşem ve büyük kütüphanesinde İlyada ve Odise
destanlarının tam kırk metre uzunluğunda, bir ejderha derisine altın harflerle
yazılmış kopyası bulunur. Ancak bu mucize de büyük yangınla yokolmuştur.
Dünya şairleri onu sürekli olarak kutlamışlardır. Sadece Aristoteles değil ayrıca
barbar milletlerde onu el üstünde tutmuşlardır. Ve Hintliler ki, bütün Yunan şairleri
arasında Homer ilk olandır, onu tercüme edip şarkısını söylemişlerdir. Sadece
Hintliler değil, İran kralı da Homer’i ezberleyip söyleyebilmiştir. Hintliler Apollo
ve Homer’i tanrı katında görmüş, bütün şairleri yeni meyvelenen şiirlerini
Homer’in doğum gününde ona atfetmişlerdir. Herodot, Homer’in İzmir’de halk
okulunda okuduğunu, hocasının Phemius olduğunu yazmıştır. Diyonisus,
Sokrates’in da aynı okula gittiğini iddia etmiştir.
Chapman çevirisinin önsözünde Homer’in şarkı söylemeyi nasıl öğrendiğini de
anlatır. Homer’in bu özelliği Keats’i çok etkiler. Sadece deniz ve dalgaların sesi
değildir şarkılarındaki tılsım. Bazı kaynaklarda ebeveynlerinin Mısır asıllı olduğu
kayıtlıdır. Daha küçücükken yatağında dokuz kumru ile oynarken bulunmuştur. Süt
ninesi Oris’in kızıdır. Gögsünden süt yerine Homer’in ağzına bal akmıştır ki, o
ağzıyla geceleri Homer dokuz ayrı kuşun –hindi, serçe, tavuskuşu, kumru, karga,
keklik, kızıl-bacak, karatavuk, sığırcık ve bülbül- sesini çıkarabilmiştir.
Keats’in “Chapman’ın Homer’ine İlk Bakış” şiirini Londra’da bir sonbahar gecesi,
sabaha karşı saatlere dek çalışarak çevirdim. Gün ağarmaya yaklaştığında
penceremdeki gülü beğenmiş olmalı ki, bir bülbül yakınlarda bir ağaç dalına

yerleşti. Güzel sesiyle şakımaya başladı. Tabii Keats’in en iyi şiirlerinden olan
“Bülbüle Övgü”yü düşündürdü bana. Bülbül bir şakıdı bir şakıdı ki, sabahın yeni
aydınlanan saatlerinde bütün sokağı ayağa kaldırdı. Sanki sesini o dokuz kuştan
alan, ağzından bal akan Homer’i anlattarak Keats’i duymasını öğretti bana.
Keats’in şiirindeki sesler, insana mükemmel mutluluğu yaşatan bir bülbülün eşsiz
ıslığı, guruldaması, tiradları gibi geldi kulağıma.
Keats “Chapman’ın Homer’ine İlk Bakış” adlı şiirini 1816 yılında, Londra’da bir
sonbahar gecesi geç saatlerde yazdı. O tarihte 26 yaşındaydı. Şiir, Chapman’ın
Homer çevirisinin 200 yıllık orijinal baskısını okumakla geçen uykusuz bir gecenin
sonunda döküldü onun kaleminden. Chapman’ın çevirisi sayesinde o gece, Keats,
sanki şiirsel bir tedaviymişçesine Homer’in “saf sakinliğini” soludu zayıf
ciğerlerine. Ve sabaha karşı gün ağarırken aynı bir bülbül gibi nadir cinslerin
çıkarabileceği seslerle ördü şiirini.
Bugün İngiliz edebiyatında “Chapman’ın Homer”i diye bilinen şiiri, şiirleri
arasında en mükemmelidir. En güzel kelimelerle, en güzel yazılmış olanı diye
bilinir. O enerji ve keşifle, şair Ruth Padel’in onu19. Yy şiirinde en iyilerin arasına
yerleştirdi.
Homer’in şiirinde geleceği yakalayan “teleskopvari” kalite, Keats’e yepyeni bir şiir
gezegeni keşfettirdi. Ona geleceği getirdiği gibi, kendi özüne dokunmasını sağladı.
Satırlarından yakınlandı Homer’in şarkısı. Kelimeleriyle Ege’nin güneşini yakaladı
Keats, bir vurgulu bir vurgusuz olmak üzere beşli ölçüyle on heceden oluşan
mısralarla onu yeniden yazdı, “Ba-bum/ba-bum/ba-bum/ba-bum/ba-bum” diye.
Ben onun bu ritmini “Ni-naa/Ni-naa/Ni-naa/Ni-naa/Ni-naa nay” gibi zeybekde ya
da sirtakide duydum.
Böyle onun sesini, kendi dünyamda, Ege’de, Ege’nin dalgalarında buldum.
Keats ve Homer’e sadakat yeminiyle başladım çeviriye. Tanrıça Thetis, dalgaların
kraliçesinden yardım geldi denizin sesinden.
Tam o sırada çıktı karşıma Tate Britain müzesinde İngiliz heykeltraş Barbara
Hepworth’un “Pelagos,” (Deniz) adlı heykeli, tesadüf bu ya.

Mükemmel bir dalga, beyaz köpüğü ile bir su küresi karmıştı Hepworth tahtaya.
Üzerine de Apollo’nun çenkini anımsatan teller dikmişti. Böylece sanki
“Pelagos”la, çalıyordu Homer’in şarkısını:
“yelken açtılar sırılsıklam dalgaların üzerinden denize… Apollo dokundukça
çenkine/bayramda/İlhamlar şarkı söyledi müziğine.”

*Yukarıdaki metin, Şebnem Şenyener’in Roma’da Keats-Shelley House’da (11
Mart’ta) yaptığı, “Beyaz Atlar: Keats’in “Chapman’ın Homer’ine İlk Bakış”
Şiirine Ege’den Bir Yorum” başlıklı konuşmadır.

