
HÜMANİST ŞAİR FRANCESCO PETRARCA 

Döneminin en büyük bilgini sayılan ve Hümanizmin babası kabul edilen Francesco 

Petrarca  (1304-1374), İtalya’nın en ünlü şairlerinden biridir. Dante’den sonra, Rönesans olayını hazırlamış olan ikinci 

büyük sanatçı odur. Arezzo’da doğdu. Babası Ser Petrarca, arkadaşı ve ülküdaşı Dante Alighieri ile birlikte, siyasi 

sebeplerden dolayı Floransa’dan sürülmüştü; bu durumda o da babası ve onun arkadaşıyla birlikte birçok ülkeler dolaştı.    

23 yaşında bir delikanlıyken Avignon’da karşılaştığı Laura adında genç bir hanıma ilk gördüğünde, yıldırım aşkıyla 

vuruldu; ve onu, ölümünden sonra da (6 Nisan 1348) ömrünün sonuna kadar unutmadı. Hep bu sevgiyi içinde taşıyarak, 

yıllarca Fransa’da, Almanya’da, İtalya’da gezmedik yer bırakmadı. Dertlerini, duygularını halk diliyle «canzoni 

(şarkılar)», «canzonetti (kısa şarkılar)» biçiminde dile getiriyordu. İçten gelerek yazdığı bu yırları kendisine büyük ün 

kazandırdı, adı Laura’sız anılmaz oldu. 1337 yılında bir süre Vaucluse’de yalnızlığa çekildi. Ama sonra gene Paris, 

Milano, Venedik, Padova gibi değişik kentlere gidip geldi. Son olarak Kuzey İtalya’daki Arqua kentinde öldü. Yapıtlarını 

hem Latince ile hem de İtalyan Halk Diliyle yazmıştır. Latince eserleri zamanla önemini yitirdiyse de halk diliyle yazdığı 

üçyüzü aşkın şiiri çok tutunmuştur. Bunlar dört bölüme ayrılırlar. İlk üç bölümü Laura’ya olan aşkından ve özleminden söz 

eden «sonnet»lerdir. Petrarca’nın tüm şiirlerinde derin bir titizlik, yaygın bir «kılı kırka yarma» eğilimi vardır. Bu teknik 

kendisinden sonrakiler tarafından da benimsenmiş, öykünülmüş, «petrarkizm» denen edebiyat akımını yaratmıştır. Aşırı 

mecazlarla benzemecilik biçemi de, İtalyan şiirine yine Petrarca’dan kalmıştır. 

 

Sonnet 227 

Aura che quelle chiome blonde et crespe                       Sarışın saçları estiren rüzgâr 

cercondi et movi, et se’ mossa da loro,                          titreten, sonra da kendi titreyen, 

soavemente, et spargi quel dolce oro                             altın yumak tel tel savruluyorken 

et poi ‘l raccogli, e ‘n bei nodi il rincrespe,                   buklelerden biri hepsini toplar. 

 

tu stai nelli occhi ond’amorose vespe                           çevremi saran sevgiyle dolu bakışlar 

mi pungon si, che ‘nfin qua il sento et ploro,               dokunup ağlattıkları işte o ben, 

et vacillando cerco il mio thesoro,                                gönlüm hasretini böyle ararken, 

come animal che spesso adombre e ‘ncespe                 ürkmüş bir tay gibi coşmaya başlar. 

 

ch'or me ‘l par ritrovar, et or m’accorgo                      kimi algılayan tümü, kimi özü buluveren 

ch’i ne son lunge, or mi sollievo or caggio,                 kimi durgun, kimi yaslı - uzak – çekingen, 

ch’or quel ch’i bramo, or quel ch’è vero scorgo.          özlemle karşıma çıkıverdi ararken. 

 

Aër felice, col bel vivo raggio                                     Ey mutlu gün, o canlı ışığınla sen 

Rimanti; et tu corrente et chiaro gorgo.                       kal burada, ey duru su, akan dökülen 

Ché non poss’io cangiar teco vïaggo.                         Yolum yoluna düşmüyor, söyle neden? 

 

       (Eski) İtalyancası
1
: Francesco Petrarca                  Aslından çeviren: A.Cengiz Büker 

                                                           
1 Eski İtalyanca: Günümüzde konuşulan İtalyanca’nın daha eski bir evresidir. 


