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Genç yaşlardan itibaren Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti gibi edebî ha-
reketlerin etkisinde kalarak şiirler yazmış olan Celal Sahir Erozan 
(1883-1935), yaşadığı dönemdeki edebiyat çevrelerince “Türkiye’nin 
Musset’si” olarak nitelenmiştir. Kendisiyle yapılan bir röportajda, 
Fransızcayı annesi Fehime Nüzhet Hanım’ın telkinleriyle öğrendiği 
ve Fransız şiirinden pek bir şey anlamadığını söylemiştir.1 Buna rağ-
men Fransız ediplerinden Vigny, Moliere, Victor Hugo gibi isimler 
şairin okuma kültürü içinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. Bun-
lardan en önemlisi Fransız romantizminin önde gelen isimlerden Al-
fred De Musset’dir (1810-1852). Şairin Musset hakkında söyledikleri, 
ikili arasındaki ruh tanışıklığını örnekleyen bir özellik gösterir: 

“Musset için hislerimi bir cümlede toplayamam. Onu defalarca oku-
yacak kadar çok sevdiğim vakitler olduğu gibi hayatın düşkünlükle-
rini gösteren yazıları karşısında kızdığım zamanlar da olmuştur.”2 

Musset de Celal Sahir de hayata ıstırabın penceresinden bakmışlar-
dır. Hayatın akışı içinde, yaşama bir türlü dört elle sarılamamışlar ve 
hayatları boyunca, hummalı ruh çalkantılarını dindirmeye çalışmış-
lardır. Musset, 28 yaşına kadar edebî anlamda velut bir dönem geçir-
miştir. Nuits (Geceler), Lettre a Lamartine (Lamartine’e Mektup), Stan-
ces a la Malibran (Malibran Formunda Kıtalar) gibi kendisine şöhret 
kazandıran eserlerini 1830’ların başında ve ortalarında kaleme alan 
Musset, 1838’den sonra hem fiziki hem de ruhi bir çöküş yaşamış-
tır. Şair, alkolün ve sefahatin etkisiyle adeta kendisini yavaş yavaş 
zehirlemiştir. 1840 yılında, hayatının seyrini idrak eden bir şairin 
isyanı niteliğindeki “Tristesse” (Keder) şiirini yazmıştır. Şiirde Mus-

1 Mecdi Sadreddin [Sayman], Sevdiklerimiz, Milliyet Matbaası, İstanbul 1929, 
s.45. 

2 Nesrin Tağızade Karaca, Celal Sahir Erozan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1992, s.82. 
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set, gençliğin ansızın geçip gittiğini, kimseye bir faydasının dokunmadığını ve 
elinde kalan tek iyi hatıranın ağladığı anlar olduğunun altını çizer.3 Musset’in 
eserlerine ve hayatına baktığımız zaman, ıstıraptan ve ruh çalkantılarından 
zevk alan bir anlayışta olduğu göze çarpar. Şair, kendi ruhunu acıyla ehlileştir-
meye çalışmıştır. 

Celal Sahir Erozan’ın ölmeden önce yazdığı son şiir ise Musset ile kurduğu or-
tak duyarlılık dünyasına kapı aralar niteliktedir: 

 “Ne kendime yar oldum ne kimseye yaradım 
   Elli iki yıl geçti, elli iki gün gibi.” (1935)4

Celal Sahir’in hayatı Musset gibi ıstıraptan zevk alan bir tarzda seyretmiştir. 
Yakalandığı verem hastalığı, şairin şöhretinin bir nişanesi olmuştur. “Şair has-
talığı” olarak bilinen veremin insan vücuduna ruhuna verdiği acılar, şairler 
tarafından arzulanan bir unsur hâline gelmiştir. Özellikle I. Dünya Savaşı’nın 
sonlarına doğru her şair, veremli genç kadınların kırmızı lekelere boyan-
mış mendillerini ağızlarına götürerek bu hastalığı kapmak için uğraşmıştır.5 
1933’ten sonra zayıf bedeni ve solgun yüzü ölüme göz kırpmaya başlamıştır. 
Serkeş hayatının ve günde dört paket içtiği sigaranın etkisiyle 1933’ün ortala-
rında yatağa bağımlı hâle gelmiş, 1935’te akciğer kanserine yenik düşmüştür. 

Her iki şair de kendi iradeleriyle ıstıraplı bir hayat yaşamışlar, bu tercih edil-
miş hayat tarzının estetik anlamda kendilerini besleyeceğini düşünmüşlerdir. 

Musset ve Celal Sahir geçirdikleri hayatlarıyla, poetik anlayışlarıyla, ıstıraba 
olan tutkun yönleriyle kurgusal bir ruh birlikteliği yaşamışlardır. Şairler ge-
nellikle kendi benliklerine, duyuşlarına yakın şairlerin şiirlerini kullandıkları 
dile çevirme yoluna gitmişlerdir. Celal Sahir, duyarlılık bakımından kendisine 
bu kadar benzeyen Musset’in “Rappelle-toi”6 adlı şiirini “Türkçeye Tahattur 
Et”7 adıyla çevirmiştir. Bu şiir, Celal Sahir’in kitaplarında veya muhtelif dergi-
lerde gördüğümüz ilk ve tek şiir çevirisidir. “Tahattur Et” çevirisi herhangi bir 
mecmuada yayınlanmamıştır. Şairin Siyah Kitap adlı eserinde yer verdiği bu 
çeviri, şiirin altında verilen tarihe göre 1902 yılında yapılmıştır. Şairin çeviri 
için bu şiiri seçmesinde bahsettiğimiz ruh ve benlik birlikteliğinin rolü olsa 
da “Tahattur Et”, Celal Sahir’in aşka, ıstıraba ve ölüme bakışının kısa bir özeti 
niteliğindedir. Celal Sahir için aşk ve kadın, bütün hayatının ve şiirlerinin kay-
nağını teşkil eder. Ruhundaki çalkantıların sebebi de devası da kadınlardır. Bu 
şiirde de meçhul bir kadına olan hasretini dile getirmektedir. Söz konusu ka-

3 Ali İhsan Kolcu, Alfred De Musset: Tercümeleri ve Tesiri, Salkımsöğüt Dizgi Evi, Konya 2006, 
s. 17.

4 Karaca, age., s. 12. 
5 Samet Ağaoğlu,  Babamın Arkadaşları, Nebioğlu Yayınları, İstanbul 1978, s. 64. 
6 De Musset, Alfred, Poésies nouvelles, Flammarion, Paris 2000, s. 279-280. 
7 Celal Sahir [Erozan], Siyah Kitap, Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi, İstanbul 1912, s. 101 - 

102. 
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dına kavuşamadan hayat denilen ıstıraplı süreç geçip gidecektir. Ölüm gerçeği 
ise şiirde, kavuşulmayan sevgiliyle bir vuslat anı yaşamak için bir fırsat olarak 
tasvir edilmiştir. Şairin, yaşamın manevi saldırılarından kurtulan ruhu, bir 
gece vakti sevgiliyi ziyaret edecektir. Şair sevgilisinden son olarak, bu vuslat 
anında çıkan feryatları dinlemesini istemektedir. 

Rappelle-toi / 

Rappelle-toi, quand l’Aurore craintive
Ouvre au Soleil son palais enchanté ;
Rappelle-toi, lorsque la nuit pensive
Passe en rêvant sous son voile argenté ;
A l’appel du plaisir lorsque ton sein palpite,
Aux doux songes du soir lorsque l’ombre t’invite,
Ecoute au fond des bois
Murmurer une voix :
Rappelle-toi.

Rappelle-toi, lorsque les destinées
M’auront de toi pour jamais séparé,
Quand le chagrin, l’exil et les années
Auront flétri ce coeur désespéré ;
Songe à mon triste amour, songe à l’adieu suprême !
L’absence ni le temps ne sont rien quand on aime.
Tant que mon coeur battra,
Toujours il te dira
Rappelle-toi.

Rappelle-toi, quand sous la froide terre
Mon coeur brisé pour toujours dormira ;
Rappelle-toi, quand la fleur solitaire
Sur mon tombeau doucement s’ouvrira.
Je ne te verrai plus ; mais mon âme immortelle
Reviendra près de toi comme une soeur fidèle.
Ecoute, dans la nuit,
Une voix qui gémit :
Rappelle-toi.
    Alfred de MUSSET
               (1850) 
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Tahattur Et
Muse’den 

Tahattur et, o zaman ki perî-i şemse açar 
Saray-ı dilberini fecr-i haîf ü lerzân; 
Tahattur et, o zaman ki şeb-i tefekkür-dâr 
Geçer münevver ü sîmîn cenâhın altından
Tahattur et, o zaman ki mesarra-ı hasretle 
Senin güzel yüreğin pür-telâş eder dâr-bân;
Tahattur et, o zaman ki zılâl-ı şâm-ı perrân 
Seni tahayyül-i nevşîne sevk eder, dinle 
O sûret-i zârî ki umkunda ormanın çağlar:
Tahattur et. 

Tahattur et, o zaman ki mukadderât-ı hayât
Beni yanından ederler müebbeden teb’îd; 
Tahattur et, o zaman ki güzâriş-i evkât 
Ve ye’s ü garîb içinde solar dil-i nevmîd; 
Tahattur et, bu elem-dîde aşkı, ey canân; 
Düşün ber-âzâde o ulvi-i veda-ı mahmûmu! 
Nedir muhabbet olunca zaman ile hicrân? 
Bu kalb-i gam-zede ettikçe, sevgilim, dâr-bân
Sana onun diyecektir sada-yı ma’sûmu, 
Pür-ihtirâz-i merâret, şikeste-i ekdâr: 
Tahattur et. 

Tahattur et, o zaman ki uzun uzun dalacak
Zavallı kalb-i şikestem müebbed uykusuna, 
Ve örtecek beni artık siyah, soğuk toprak.
Tahattur et, o zaman ki benim mezârımda 
Bî-gâne bir çiçek aheste inkişâf edecek; 
Olur muhâl o zaman sence cismimi görmek, 
Fakat şitâb edecek bir vefâlı hemşîre 
Gibi huzûruna rûh-ı nezîhim elbette. 
O savtı dinle ki âgûş-ı şebde nâle-nisâr: 
Tahattur et. 
    Celal Sahir [Erozan]
                 (1318)


