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edgar lee masters

Edgar Lee Masters (23 Ağustos 1868 - 5 Mart 1950) Amerikalı avukat, 
şair, biyografi ve oyun yazarı. Edgar Lee Masters, Garnett, Kansas’ta doğdu ve 
Illinois’un Lewistown ve Petersburg adlı küçük kasabalarında büyüdü. Şiir ve 
düzyazı olarak kırk kitabı bulunan Masters, en çok büyük şiir toplamı Spoon 

River Antolojisi (1915) ile anılır. Bu şiir toplamı, hayalî bir Orta Batı kasabası 
olan Spoon River’ın mezarlığındaki kitabelerden alındığı varsayılan, serbest 

vezinle yazılmış iki yüz elli civarı şiirden oluşur. Spoon River Antolojisi 1915’te 
ilk kez yayınlandığında, cinsellik, ahlaki bozulma ve ikiyüzlülük konularındaki 
açık sözlü yaklaşımı nedeniyle büyük bir sansasyon yaratmıştı; küçük bir Orta 

Batı kasabasının değerlerine yöneltilen bu eleştirel bakış, o dönemin yazarlarını 
ve sonraki jenerasyonları çeşitli biçimlerde etkilemiştir.

tamer gülbek

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1983’te Kuleli Askerî Lisesi’nden, 1988’de ise 
Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümününden mezun oldu. İlk şiiri 
1998’de Varlık’ta yayımlandı. Şiirleri, şiir çevirileri ve şiir üzerine yazılarıyla çeşitli 

edebiyat dergilerinde ve antolojilerde yer aldı. 
Kitapları

Şiir: Zefiran (2008), Suda Tuhaf Hareketler (2009), 
Güven Park (2010), Yabancı Dil (2013), Tümünü Görüntüle (2018); 

Eleştiri/Deneme: Şiirle Tutulan (2010); 
Çeviri: Enoch Arden - Alfred Lord Tennyson (2018), 

Kölelik Şiirleri - Henry W. Longfellow (2020), 
Savaş Şiirleri - Wilfred Owen (2020), 

Genç Harold’ın Yolculuğu - Lord Byron (2021).
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çevirmenin önsözü

Spoon River Antolojisi, kurgusal bir kasabanın vefat etmiş vatandaşları-
nın bakış açılarından yazılmış bir şiir koleksiyonudur. Her bir şiir, o şii-
re adını veren kişinin mezar yazıtı olarak kurgulanmıştır. Bu yazıtlarda, 
Spoon River adlı bu farazi Amerikan Orta Batı kasabasının mezarlığı-
na gömülenlerin hayatları ve ölümleri, aşkları ve nefretleri, başarıları 
ve başarısızlıkları, felsefeleri ve çatışmaları, sırları ve suçları ifşa edilir. 
Edgar Lee Masters, 1914’te bu şiirlerin çoğunu Reedy’s Mirror Gaze-
tesi’nde Webster Ford takma adıyla yayımlamıştı. Daha sonra, önsöz 
yerine geçebilecek “The Hill” (Tepe) ile son iki bölüm “The Spooniad” 
(Spoon River Destanı) ve “Epilogue”u da (Sonsöz) ekleyerek, 1915’te 
gerçek adıyla kitap olarak yayımladı.

Spoon River Antolojisi’nin yalnızca on dokuzuncu yüzyılın 
sonları ve yirminci yüzyılın başlarındaki Amerikan kasabalarının ya-
şam tarzıyla ilgili tarihî bilgi verdiği sanılmamalıdır. Buradaki 246 
şiirde anlatılan yaşam biçimi, herhangi bir yüzyılda, herhangi bir ül-
kedeki herhangi bir kasabanın izdüşümü gibidir. Bugüne dek farklı 
jenerasyonlar, bu şiirlerde birçok farklı anlam katmanı keşfetmiştir. 
Spoon River Antolojisi’ni baştan sona okumak, insan varoluşunun ve 
deneyiminin panoramik bir görüntüsünü elde etmek gibidir. Tabii 
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ki küçük bir Amerikan kasabasının perspektifinden süzülmüş bir gö-
rüntüdür bu.

Masters’ın, Spoon River Antolojisi’yle neyi hedeflediğini tam 
olarak anlamak için, konuşan insanların ölü olduğu gerçeğini akılda 
tutmak gerekir. Bu insanlar bizimle neden mezardan konuşmakta-
dırlar? Bu tekniğin amacı ne olabilir? Bu sorunun cevabı, ölülerin 
yaşayanlara özgürce hitap edebilmesinde yatar. Bu insanların artık 
kimseden korkmalarına, kimseyi korumalarına, memnun etmelerine 
veya etkilemelerine gerek yoktur. Dürüstlüklerinden ötürü kaybedecek 
hiçbir şeyleri yoktur. Bu nedenle, hayattayken anlatamadıkları yasadışı 
ve ahlaksız eylemlerini, aldatmalarını, dolandırıcılıklarını, yolsuzluk-
larını, gizli ve utanç verici işlerini burada açıkça anlatırlar. Bir anlamda 
ölüm, hayatlarının ve duygularının gerçek yüzünü okuyucuya göster-
meleri için onları özgür kılar.

“Antoloji” kelimesi Yunancada epigramlar koleksiyonu anlamı-
na geliyor. Yunanca bilen Masters, bu başlığı seçerken büyük ihtimalle 
dikkatimizi epigramatik yapıya çekmek istemişti. Epigram, geleneksel 
olarak kısa ve vurucu, bazen biraz alaycı, ama her zaman aydınlatıcı ve 
bilgece bir şiir tarzıdır. Spoon River sakinleri her zaman derin bir içgö-
rü sergilemeseler de, bu epigramlar okuyucuyu söylenenler üzerinde 
derinlemesine düşünmeye ve aydınlanmaya davet eder.

Spoon River Antolojisi, kitap ilerledikçe önceki  mezar yazıtları-
nın yeniden okunmasını teşvik eder, hatta neredeyse talep eder; çünkü 
bu şiirlerin büyük çoğunluğu, diğer şiirlerde bahsedilen karakterlere 
ve olaylara atıfta bulunur. Okuyucu kısa süre sonra, Spoon River’ın 
her sakininin, gerçeğin yalnızca kendi bakış açısından görülen sınırlı 
bir bölümünü gösterdiğini anlar. Artık hepsi ölmüş olan konuşmacılar, 
kendi kendileriyle ilgili görüşlerinin, ahalinin görüşlerinden çok farklı 
olduğunu göremezler. Bu ayrıcalık yalnızca biz okuyuculara aittir.

Sözlerimi, bu kitabı çevirmeme önayak olan sevgili dostum ve 
meslektaşım Dr. Zafer Parlak’tan bir alıntıyla bitirmek istiyorum: “So-
nuç olarak, okunması kolay şiirleri ve ırk, milliyet, cinsiyet, etnik köken 
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ve dinin ötesine geçen ortak insan sorunlarına farklı bakış açıları sunan 
zengin insan galerisi ile SRA, ‘gerçeğin bin bir farklı yüzü vardır’ düs-
turuna inanan her seviyeden ve her yaştan meraklı zihne hitap ediyor. 
Bu nedenle, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji, tarih, siyaset ve 
medya çalışmaları eğitimi için paha biçilmez bir kaynak oluşturuyor. 
Mikrokozmos olarak SRA, okuyucuya, yüzeysel farklılıklarına rağmen 
insanların benzer sorunlarla uğraşan bir tek türe ait olduklarını hatırla-
tarak makrokozmosa ışık tutuyor. Bu nedenle, SRA’nın edebiyat ders-
lerine dâhil edilmesi, öğrencilerin ufkunu ve barışçıl bir dünya için 
bakış açılarını genişletebilir.”1

Keyifli okumalar dilerim.
İzmir, 2020.

1. Zafer Parlak, Spoon River Anthology: Lies and Epitaphs, https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1877042814062004
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1. TEPE

Nerede şimdi Elmer, Herman, Bert, Tom ve Charley,  
Nerede zayıf iradelisi, güçlü pazulusu, soytarısı, içkicisi, dövüşçüsü?
Hepsi, ama hepsi yatıyor bu tepede yan yana.

Biri ateşli hastalıktan göçtü gitti,
Biri madende yandı,
Biri kavgada öldü,
Biri hapiste sizlere ömür,
Biri evine ekmek götürmek için çalışırken köprüden düştü—
Hepsi, ama hepsi yatıyor, yatıyor, yatıyor bu tepede yan yana.

Nerede peki Ella, Kate, Mag, Lizzie ve Edith,
Nerede yumuşak kalplisi, naif ruhlusu, yüksek seslisi, gururlusu, 
mutlusu?—
Hepsi, ama hepsi yatıyor bu tepede yan yana.

Biri berbat bir doğum esnasında öldü,
Biri yasak aşktan,
Biri genelevdeki bir zalimin ellerinde,
Biri gururu kırıldığından, arzunun peşinde koşarken,
Biri çok uzaklarda, Londra ve Paris’te yaşadıktan sonra öldü,
Ve bu küçücük boşluğa getirildi Ella ve Kate ve Mag tarafından—
Hepsi, ama hepsi yatıyor, yatıyor, yatıyor bu tepede yan yana.

Nerede Isaac Amca ile Emily Teyze,
Ya bizim Towny Kincaid ile Sevigne Houghton,
Peki ihtilalin saygın insanlarıyla görüşen
Binbaşı Walker nerede şimdi?—
Hepsi, ama hepsi yatıyor bu tepede yan yana.
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Savaşta ölen oğulları vardı onların,
Hayatın yükü altında ezilen kızları,
Ve onların ağlayan babasız çocukları—
Hepsi, ama hepsi yatıyor, yatıyor, yatıyor bu tepede yan yana.

Nerede İhtiyar Kemancı Jones
Doksan yıl boyunca hayatla dalga geçen,
Yaka bağır açık, kara yağmura meydan okuyan,
İçip içip kavga çıkaran, ne karısını, ne akrabasını takan,
Ne zenginliği, ne aşkı, ne de Tanrı’yı umursayan?
Dinle! Eskinin balık-ekmeklerinden bahsediyor,
Clary Korusu’ndaki eski at yarışlarından,
Abraham Lincoln’ın bir zamanlar
Springfield’da yaptığı konuşmadan.
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2. HOD PUTT

İşte burada Yaşlı Bill Piersol’ın
Mezarının yanında yatıyorum ben de,
Yerlilerle alışveriş sayesinde zengin olmuştu kendisi,
Ve daha sonra iflas kanununu öğrenerek
Zenginliğine zenginlik katmıştı.
Bense çalışmaktan ve yoksulluktan bıkıp usanarak
Ve Yaşlı Bill’in ve diğerlerinin nasıl ihya olduğunu görerek,
Proctor Koruluğu’nda bir gece bir yolcuyu soymaya kalktım,
Soyarken de aptal gibi öldürdüm onu;
Yargılandım ve asıldım bu yüzden.
Benim iflasım da işte bu şekilde oldu.
Şimdi, iflas kanununu kendine göre anlamış iki kişi olarak
Huzur içinde yatıyoruz yan yana.
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3. OLLIE MCGEE

Mahzun bakışlı ve bitkin yüzlü bir adama
Rastladınız mı kasabadan geçerken?
İşte o benim kocamdır, anlatılmaz gizli
Bir zulümle gençliğimi ve güzelliğimi benden çalan;
Ta ki sonunda ben, kırışmış ve dişleri sararmış,
Gururu kırılmış ve aşağılanmış hâlde
Mezara girene dek.
Peki nedir öyleyse kocamın içini yiyip bitiren?
Önceden görünen yüzüm, onun bana yaptığı yüz!
İşte bunlardır onu bu yattığım yere getiren.
Öldükten sonra, böylece, intikamımı almış oldum.
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4. FLETCHER MCGEE

Birkaç dakikada gücümü emdi,
Birkaç saatte canımı aldı,
Hummalı bir ayın dünyanın dönüşünü
Yavaşlatması gibi emdi iliğimi.
Gölge gibi geldi geçti günler,
Yıldızlar gibi döndü dakikalar.
Merhameti aldı yüreğimden,
Sonra gülücükler yaptı ondan.
Büyük bir kil parçasıydı o ve gizli düşüncelerim
Onu şekillendiren parmaklardı:
Düşünceli çehresinin ardında uçuşup
Acıdan yarıklar oluşturdular onda.
Dudaklarını yerleştirdiler, yanaklarını sarkıttılar,
Ve gözlerini soldurdular kederden.
Ruhum girmişti bu kilin içine,
Yedi iblis gibi savaşarak.
Benim de değildi, onun da değildi;
O tutunuyordu ona, oysa uğraşları
Nefret ettiği bir yüz yaratmıştı,
Benim de bakmaya korktuğum bir yüz.
Çarptım pencereleri, oynattım cıvataları.
Saklanıp sindim bir köşeye—
Sonra öldü o ve musallat oldu bana,
Peşimi bırakmadı hayatım boyunca.
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5. ROBERT FULTON TANNER

Keşke insan da kendisini yakalayıp
Mahveden devasa eli ısırabilseydi,
O gün hırdavatçı dükkânımda
Tescilli kapanımı tanıtırken ben
Elimi ısıran farenin yaptığı gibi.
Ama insan asla intikamını alamaz
Hayat denilen o canavar devden.
Odaya girersin —doğmaktır bu;
Yaşamak zorundasındır artık —hazırla ruhunu,
İşte! O bayıldığın yem görüş alanında:
Evlenmek isteyeceğin paralı bir kadın,
Saygınlık, mevki ya da güç.
Fakat yapılacak işler ve kazanılacak şeyler vardır—
Ah, evet! Yemi perdeleyen teller.
Sonunda girersin içeri —ardından bir ayak sesi duyarsın:
Hayat denilen o dev de girer odaya,
(Beklemiştir ve duymuştur kapanın sesini)
O muhteşem peyniri kemirmeni izler,
Ve alev alev gözleriyle bakar sana,
Kâh somurtur kâh güler, kâh alay eder kâh küfür,
Oradan oraya koşturmanı izler kapanın içinde,
Ta ki sıkılana kadar perişan hâlinden senin.
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6. CASSIUS HUEFFER

Mezar taşıma şu sözleri kazımışlar:
“İyi bir hayat yaşadı, öyle bir cevher vardı ki içinde
Tabiat kalkıp bütün dünyaya:
Adam gibi adamdı, diyebilir.”
Beni tanıyanlar gülümsüyor
Okurken bu güzel ama boş sözleri.

Mezar yazıtım şöyle olmalıydı oysa:
“Hayat ona hiç de iyi davranmadı,
Öyle bir cevher vardı ki içinde,
Savaş açtı hayata karşı
Ve öldürüldü bu savaşta.”
İftiralarla baş edememiştim yaşarken,
Şimdiyse ölüyüm ve boyun eğmek zorundayım
Aptalın tekinin kazıdığı bu mezar yazıtına!
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7. SEREPTA MASON

Hayatım belki de her tarafından çiçeklenmişti
Ama siz kasaba sakinleri, taç yaprakları sert bir rüzgârla
Dökülmüş tarafı gördünüz yalnızca.
Topraktan yükseliyor itiraz eden sesim:
Çiçeklenen tarafımı hiç görmediniz!
Siz yaşayanlar, siz aptallar yani
Rüzgârın ve gizli güçlerin
Farklı hâllerinden bîhabersiniz,
Yaşamın süreçlerini yöneten.


