
şiir, büyü, böyle şeyler / evrensel edebiyattan alınma. 
 

           

Yazan: Lina Caffarello                                Çeviren: A.Cengiz Büker 
/ Trilogía Celta                              / Kelti Üçlemesi 

Prólogo Celta                                                  Kelt Önsözü 
 

Un círculo en el bosque,                                     Ormanda bir gezinti,     

una piedra y el crepúsculo.                                 bir kaya ve akşamın yarı aydınlığı. 

  

Vi el santuario.                                                   Kutsal yeri gördüm. 

  

Vi el misterio formulado en el follaje.               Gördüm o yaprakların formülleştirdiği gizemi. 

Vi el caldero que unge las espadas.                    Gördüm kazanda yağlanan kılıçları. 

Vi a los héroes proyectados por la luna.             Gördüm ayın koruduğu kahramanları. 

(De azul, se pintarán de azul.)                            (Gök rengi, boyanacaklar tümü gök rengi.) 

  

Erudición guerrera                                             Savaşın aşındırıp kemirmesi 

que es mandato de los dioses.                            tanrılar göndermiş olmalı. 

(No escribirán: la magia no se escribe.)            (Yazmayacaklar: büyü yazıyla yazılmaz ki.) 

  

En la unidad mística del trébol,                        Yoncanın mistik birliği, 

tres grullas,                                                        içinde üç turna kuşu, 

tres ríos,                                                             üç şırıldayan dere, 

  

tres aullidos.                                                      üç uluma sesi. 

 



Ceremonia Celta                                           Kelt Şöleni 

Cantan,                                                               Çığırıyorlar, 

y su canto brama;                                               gümbür gümbür gümbürdüyor türküleri; 

vocalizan conjuros y victorias.                           yeminleri zaferleri seslendiren. 

Brama el bosque en la neblina.                          Gümbürdüyor orman sis içinde. 

  

Ríen,                                                                   Gülüyorlar,  

y sus dientes de mora                                         o mosmor morarmış dişleri, 

intimidan a elfos y a fantasmas.                         korkutuyor cinleri hayaletleri. 

Crujen los ojos, las quijadas.                               

  

Danzan,                                                              Dans ediyorlar,  

desnudos y azules,                                             çıplak ve masmavi, 

y en la danza más temible                                  sonra bu dansların en korkutucusu 

fulguran las espadas, azules y desnudas.           ışıtıyor sırtları, çırçıplak masmavi. 

  

Cantan, ríen, danzan:                                         Söylüyorlar, gülüyorlar, dans ediyorlar: 

convocan a los dioses                                        seslenmek için tanrılara 

  

y el viento derrota al enemigo.                          sonra yel yere seriyor düşmanı… 

 

Corolario Celta                                           Kelt Sonuçlaması 
  

Hacia la noche,                                                  Geceye doğru,   

las hadas encienden sortilegios                         periler tutuşturur büyüleri 

y liberan espíritus antiguos                               kurtarıyor kayalara gizlenen 

                 ocultos en las piedras.                                                        eski ruhlar. 

  

El viejo roble,                                                   Yaşlı meşe, 

morada de los dioses,                                        üzerinde tanrıların oturduğu, 

es el santuario que hechiza                               eski din adamlarının sözü 

                  la palabra del druida:                                         tapınağı büyülemekte: 

por cada letra, un árbol;                                    her bir harfine bir ağaç; 

cada batalla, un mito.                                        her bir çatışma bir mittir. 

  

Hogueras prodigiosas                                        o koca koca ocaklar 

celebran el triunfo de la tribu.                           kutlar boyun utkusunu. 

Rugen vibraciones.                                            Kükrer titreşimler. 

  

Los ojos, bizarros, centellean.                           O acaip gözler ışık saçar… 

                                                           
i
 Keltler, yaklaşık MÖ 800’den MS 400’e kadar Kuzey Avrupa’da yaşamış farklı kabileler ve kavimlerdir. Hepsi birbirine benzeyen 

diller kullanırlar, benzer biçimde yaşarlardı. Romalılar onları tehlikeli bulur hepsini yok etmeye uğraşırlardı. Kelt sözcüğü, kendi 
dillerinde, cesur - savaşçı - erdemli anlamına gelmekteydi. Gerçekten de cesur ve yiğit savaşçılardı. 


