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BiR KAg SOZ

Dirili§, bir yamyla da, bir arayif akimi olan bir
inan^, diifiince, iilkii ve estetik akimidir. O yiizden, di-
rili§ arayi§i, metafizikten tarihe, du§unceden estetige
kadar biitiin kiiltiir ve uygarlik alanini kapsar. O, haki-
kat arayi§inin durdugu yerde duracakhr. Ama, hakika-
ti arayi§, bir yerde durmaz. Bu yiizdendir ki, bir yan-
dan Dirilif Insani'mn ana ^izgilerini yakalamaya qah-
§irken, ote yandan, en tabii mecrasi i^inde, onun esteti-
ginin de in$asina katkida bulunma, yardim etme ode-
vini yuklennu§, iistlenmif bulunuyoruz.

★

Insanliga yara§ir, insanligi yiicelten, ya da insan
yiiceligini hedef alan ve insanligin yuceli§ine kar§ihk
du§en bir edebiyatin boy vermesi iqin, guciimiizun yet-
tigince, du§unce ve onerilerimizin, soru ve ^oziimleri-
mizin, (joziimleme ve bire§imleriniizin yam sira, bu
olu§umun busbiitiin soyutta ve askida kalmamasi ve
konkre, tarihl bir platforma oturmasi i^in, kendi uygar-
hgirmzdan, Bati'dan ve obiir uygarliklardan omekler
vermeye uzanma ihtiyacini duyuyoruz.
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Bugiine kadar 9ikmi§ kitaplanm ve yazilanmdan,
par^a parqa oldugu gibi, yakinda yaymlayabilecegimi-
zi umdugum* "Edebiyat Yazilari" adli, bu konudaki
yazilanmi toplayacak kitabimdan da toplu olarak, bil-
hassa §iiretrafmdaki (ya da ba§kabir deyi^le,§iirimer-
kez alan) estetik, sanat ve edebiyat g6ru§um ve bu go-
ru§un genel Dirili§ G6ru§u i^indeki yeri tesbit edilebi-
lir.

Ancak Dirili§Gorii^ii, bir akim olarak, heniiz geli-
§im ve a^ilim halini siirdurdugiinden, kapanmif ve bit-
mi§ bir g6ru§ ve akim olmadigindan, goru^lerimizin
aydinliga qiki§i ve yeni ornek ve yapitiara kavu§masi,
bojluklann doiduruimasi, fazla keskin yerlerin yumu-
fatilmasi, fazla genel yargilarin aynntilarina indirilme-
si v.s. ^alifinalanmiz, estetik diinyasinin havasini solu-
ma miitlulugundan bundan bdyle de mahrum olmaya-
caktir.

Daha once yaymlanan "Islanun ^iir Anitlarindan"
adli yapitimizda, engin islam §iirinden minik bir demet
sunmu§tuk. Orda da belirttigimiz gibi, gayemiz, bir is
lam fiiri antolojisi vermek degildi. Belki o ruhtan bir ki-
vilcimm fair ruhlara yeniden diifiip onlarda yeni bir
atefin dogmasi arzusu, niyeti ve amaci vardi o girifim-
de.

^imdi de, Bati ^iirlerinden adh bu kitapla, uygarli-
gimizm karfisina dikilen ve onun son krizinde dif etki-
nin aslan payma sahip olan bir uygarligin son qag fiir-
lerinden birka<; ornek vererek, ayni amaca hizmet et-
mif oldugumuz inancmdayiz.

*Bilindigi gibi daha sonra bu kitaplar yayinlandi.
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Boylece, Insanlik Uygarliginm Bati yakasmdan da
bir demet giil du§uyor balkonumuzdan igeri.

★

Evet, §uphesiz, bu bir Bati ^iiri Antolojisi degildir.
Oyle olsaydi, onda Dante, Petrarca, Shakespeare, Goet
he, Heine, Eliot, Ezra Pound, Lorca ve daha bir nice §a-
ir goziikecekti eserleriyle. Yada gozukmeleri gerekirdi.
Nasil ki, "Islamin Amtlanndan" adli kitapta da,
tarn bir, Islam §iiri Antolojisi'nde bulunmasi gereken
nice §air, Mearri, Atahiyya, Farid, Rudegi, Senai, Attar,
Nizami, Sadi, Hafiz, Hayyam, Firdevsi, Cami, gevket,
Saib, Ikbal ve daha niceleri yer almami$tir.

Gaye bir koku ulaftirmakti bu iki §iirden, bu iki
diinya §iirinden.

Bundan otesi, uzmanlarm, biitiin omriinii bu alan-
lara verecek olan dirili§ sanat ve edebiyat, bilim ve elef-
tiri erlerinin i§i. O kiiltiirleri hazmetmi§ §airlerin ve
tain anlamiyla incelemif akademisyenlerin gorevi.

★

Bi'/im i§imiz, bir kibrit gakmak. Diinyayi yakmak
igindegil, diinyayi i§itacak me§aleyi tutu§turmaya ken-
di gapimizda yardimci olmak igin.



GERARD DE NERVAL

(1808-1855)



ORMANLARDA

Kuf dogar ku§ fakir baharda
Turkiisiinu duymaz misiniz
Ah ne saf ne sade ne dokunakli

Kufun sesi ormanlarda
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Yaz. Ku§ ku§u arar
Kuf sever ve bir kere sever omriinde
Ne tatli, sakin ve vefali
Ku§un yuvasi ormanlarda

Sonrasisli sonbahar giinleri geldiginde
Ku§ susar soguklar ba§lamadan once
Ah, ne yazik, mutlu olinak zorunda
Ku§un oliimii ormanlarda



SEVGiLiLER

Nerde o sevgililer nerde
Oliim pazarindan otede
Bizden 90k daha mutlular
Burdan 90k daha giizel bir iilkede

Mavi gdgiin yuceliginde
Meleklerin ta yanmda
Ovgii sevgi §arkilari tutturmu§lar
Isa'nin Annesine
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Ey aklar i^indeki ni§anli
^igeklerle donanmi? bakire
Acinin soldurdugu
Terk edilmif canan

Sonsuz derinligiyle Cermet
Giiliimser gozlerinizdc
Yakiniz goklerde, o kutlu yerde
Yeryiiziinun sonen me§alelerini



BUYUKANNE

U9 yil olmu§ nerdcyse oleli buyiikaiinem
Ne iyi kadindi. Gomuliirken
Akraba e§ dost tanidik tanimadik
Aglamif sizlami§ti ta yiirekten

Yalniz ben dola§ip durmuftum evde
Ozgun olacak yerde §a§kin. Ayiplami§ti biri beni
Tabutunun ba§inda sessiz
Kupkuru gdzlerle boyle durulup bakilir tniydi
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^cimatah yas ^abuk ge^ip gitti
O9 yilboyunca, tatli aciolaylar,
Ba§ka heyecanlar, sarsmtilar, yikili§lar
Silip gotiirdii herkesin gonliinden o giiniin arusini

Yalnizbenim goziimde canlanir o an ve aglarim sik sik
O9 yilboyunca, artarakgiindengiine,
Bir agacin govdesine yazilmi§ bir ad gibi
Ruhuma i§leyerek ilerler boyuna hatirasi



CHARLES BAUDELAIRE

(1821 -1867)



CYTHERE'E YOLCULUK

Kalbim, bir ku§ gibi, hiir ve §en §atir
U^uyordu kanatlar gcrgin; halatlar gergin
Ve gemi kayiyordu, i§ik sagan gune§in
Sarho§ ettigi melek, sularda agir agir.

Bu kara, bu mahzun ada hangisi?
Bu Cythere, §arkida ya§ayan diyar;
Ihtiyar ^ocuklara Eldorado ninnisi;
Halbuki zavalli bir toprak, dostlar!...
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Tatli sirlar adasi ve kalp bayramlarimn
Tutmuf me§hurVeniis'iin giizel,magrur hayali
Bir koku gibi, deniz ve gogiinu, anlarsin.
A§k, bahtsizlik doldurur ruhlara onun eli.

Ye§illikler, agilmi§ qi^eklerin iilkesi,
Yok sana kapilmami^ tek millet, tek bir kimse.
Havanda oyle u^ar dindar kalpierin sesi
Gill bah^esi iistiinde koku nasil yuzerse.

Veyabitmez otiifii vah§i bir guvercinin...
- Cyth^reartik pek zayif insanlarm topragi;
Artik bir ^akil ?61u, ^igliklar aci, derin.
Buna ragmen var bence bir tuhaf ba§kaligi.
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Bu bir tapinak degil, bir orman golgesinde,
Ki bir geng rahibenin, - ^igeklerle sevi§mi|
Gittigi yer, viicudu sir alevinde pifini§,
Riizgarlarin varligi eteginin sesinde...

Fakat i§te sahili ta kokiinden u^uran
Ku§larla yelkenleri birblrine katan su!
Gordiik ki 119 ayakli bir daragaciydi bu,
Siyah bir selvi gibi gokten apayn duran.

Biraz once asilmx§ gen^ avlari iistiine
^ullanim§ yiyorlardi ^ilgin yirtici kuflar.
Kafir gagalarini can evine sokmu§lar
Her kanli noktasmdan, gozleri done done..
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Gozlcri iki delik, karin kisrru bo§almi§,
Kal^alan iistiine akiyor barsaklari.
Cellatlar agza kadar igreii^zevklere dalmi§,
Igren^ zevklere batmi§ gaga ve kursaklari.

Ayaklari altinda, bin agizh bit siirii,
Burun havaya kalkik, fir fir doniiyorlardi.
En biiyiigu ortada, ^igri^iyorlar: "Yiirii."
- Bir cellat dort yaninda binbir yardimci vardi.

EyCythere'in, 90k giizel bir semanin go^ugu
Biitiin bu acilari scssizce ijekeceksin!
O hayasiz tapinman sebebi i§kencenin;
Mezardan mahrum eden, giinahlarin solugu.
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Senin acm yazili en duygulu yerime!
Goriince seni yavrum, o sarkik kol ve elleri,
Yiikseliyorbir kusma gibi ta diflerime
Eski acilarimin kabarik, uzun nehri.

Ey aziz hatiralar §ahi bi^are §eytan!
Senin onunde duydum, panter ve kargalarin
Kuvvet ve §iddetini, gene ve gagalarin,
Didik didik edecek kadar bana can atan.

- Sema cazibedardi, deniz bir su, yekpare;
Fakat her fey kapkara ve kanli benim igin.
Bir hiizun sisi sarmif ne yazik ki gepgevre,
Kalin bir kefen gibi, etrafini kalbimin.
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Senin adanda Veniis! Buldum bir tek §ey ger^ek;
Golgemin asildigi hayali bir sehpa, ah!
Tiksinmeden vucut ve kalbimi seyredecek
Kuvvet ve cesareti ver bana Rahim Allah!



ARTHUR RIMBAUD

(1854 -1891)



BIT KIRAN KIZLAR

Kirifir kipkizil acilaria ^ocugun aim
Daha civil civilken du§ anlan yiizunde bozbulanik
Yatagma yakla^ir alimli ablalari
Zarif parmaklanyla tirnaklan gumu§ten

Oturturlar ^ocugu pencere kiyisina
Gem§ aqik pencere gdk bir qok ^i^egi orda yikar
Ve ^ocugun (jig yagan kabarik saglanmn arasinda
Gezdirirler ince, korkuncj, qarpici parmaklanm
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Dinler §arkismi qcxruk o urkek soluklann
(j:ig ve bitki ballannda ^i^ekler agan
Kesilen sik sik 6pu§ istekleriyle kucjiik isliklarm
Belki de tiikriik ali§verifinden agizla dudaklarin

l§itir qarpifimsiyah kirpiklerininsessizlikler alhnda
O kokulu kirpiklerin. Ve o tatli miknatisli elleri
<^it qit yapar boyuna lo§ bir umursamazlikta
Ve o §^ane hrnaklar arasinda minicik bitlerin can

veri§i...

Ve derken yiikselir bardakta bir tembellik §arabi
Riiya goren sayiklayan bir armonikanin sesi
Ve ^ocuk ta canevinde duyar ok§amalann

yava§lamasiyla ayarli
Ansizin kabaran sonra eriyen tukenen sonen bir

aglama istegini



PAUL VALERY

(1871 -1945)



NARLAR

A^ilan a^iLveren narlar
Tanelerini ha biraktilar ha birakacaklar

Sanki §ehzade alinlandir goriinen
Saray pancurlarinin araligmdan

Aygin baygin narlar gune§e durursaniz
^alifmanm gururuna, kapilacaksiniz
Kadife perdeleri kirma
Par^alama i§ine
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Ve sert altin kabuk bile

Biikulmez bir bilegin giicuyle
Yanlir da saqarmercan ve yakuttan ozsuyunu

Ah, bu i§ikli, ifiltili kirili§lar
Glzliden gizli mimarfleriyle
Hiilyalahrlar bana sirnna erdigim bir ruhu



ATE§ KU§U

Amansiz ku§! Butiin gece ottiin durdun
Sabaha kadar yildizlar yagdirdin goge
Nefis bir dinleyifin Kafdagi giine^ine
O yumu§ak ofkenle gotiiriip gotiiriip getirdin beni

Ruh delik defikti kader mihlanmi§ gibi
O keskin o doniifsuz o biiyiilu baki^in
Kiile (jeviriyordu du§tugu yeri
Ey yiiceye eren ses, ozbenligimin sesi
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Golgede §afak 90k giizel bir giiniin yiiziinii gizer
Giin bo§ bir manzaradir arhk
(^ok onceden zaten bir hi^ olmu§ benim i^in

Yiizii olmayan bir giin nedir, neye benzer
Hi?! Yiiziinii geceye dogru d6nmii§ ruhum
Reddeder ?afagi, taptaze giindiizii de



DUZMECE OLU KADIN

Alimli mezar iizerinde, kiinhiine erilmez amt uzerinde
Bagi§ saqan yorgun yiizuniin qizildigi
Golgelerle, terkedi§lerle, harcanmi§ afklaria!
Du§uyor, devriliyorum, oliiyorum, oliiyorum senin

uzerinde

Al^akgonulliice, sevgi dolu bir goniille.
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Yere serilmi§ kitabenin iizerine uzanip da
Kiilden yapilmi§ gizlibo§luk qaginncabeni $61enine
G6runu§te olii bu kadin, hayatin geri dondiigu kendisinde,
Titrer, a^ar yeniden gozlerini, aydmhga bogar beni,
Isinr ve yeni bir oliim ^ikanr benden boyuna

Hayattan daha degerli



PAUL CLAUDEL

(1868 -1955)



KUTLU OGLE

Ifte oldu ogle. Tannevi a^ik. Girelim.
tsa'nin Annesi, tapinmaya gelmedim.

Sunacak hi(;bir feyim yok ve hiqbir §ey, isteyecegim:
Geliyorum yalniz sana bakmak i^in Annecigim.

Sana bakmak, aglamak sevingten; olmak farkinda,
Bensenin oglunum ve sen, orda.

Tukeni§i varligm, durdugu aki§in.
Ogle!

Seninle olmak Meryem, oldugun o yerde...
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Tek kelime soylemeksizin yiiziine bakmak;
Gonlu, 6z diliyle §akimaya birakmak.

Tek kelime soylemeksizin fakimak ^iinkii goniil dolu
agzma kadar

Karatavuk gibi bulur hemencecik du§uncesine uygun
kesik vuruflar

(^iinkii sen giizelsin, lekesiz qiinkii sen.
Sonunda kavu§tugumuz kurtulu§ ve iyilik i^inde yiizen

kadm, sen.

Bir varlik, ilk yiiceligi iginde ve son ucuna varmi§
yaratilmi§ligm.

Tann'dan geldigi gibi tanla birlik, cevheri i^inde
hiirlugiin ve aydinligm.
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Isa'nin Annesisin, anlahlamaz oylesine el degmemi§,
Kollannm arasinda ger^ek ve tek umut ve tek yemi§.

(^iinkii sensin kadini, cenneti
unutulmu§ eski §efkatlerin,

Kavrar yuregi, aglatmaya hazir insam,
gozlerin!

(jliinkii beni kurtardm, (jiinkii kurtardm
Fransa'yi;

(^iinkii bir dertti sana bencileyin Fransa.

^iinkii her §eyin qoktugii saatte geldin
kurtardm Fransa'yi;

(^iinkii kurtardm Fransa'yi bir kez daha.
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^unkii bak, ne i§ikli ogle, ^iinkii
aydmligindayiz seninle.

(^iinkii sen biitiin giin orda, ^iinkii sen

Meryemsin, tek varsin, ya§iyorsun ya;
Isa'mn Annesi, bin te§ekkiir sana.



KUTSAL EKMEK

Fransa'da ayinde qocuklarin en ^ok sevdikleri an
Korodaki qocugun mihraptan inip onlara dogru

yuriidugii zaman

Elinde biiyiik bir sepet vardir, ekmek dilimleri dolu
alinacak

Pazardir, i^ikmak iqin onceden a<;mi§tir biri kapiyi. Otiijen
ku§lar, civildayan kuflar vardir ve sonsuzca geni§tir

toprak
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Fakat tam elini sepete daldirdigi anda ^ocugun kalb"
Bumeyveyi agza gotiirmu? ve yemi§olmanm duygusu

i^inde, bir zamanlar Diinya cennetinde Adem'in i^ten,
masumca fakat gosterifle yaptigi gibi

Kimsoyleyebilir §u ^ocuklardanbirinin hayatla yiizyiize
gelmedigini $u anda burada.

Ilk defa ya§amadigini bu garip duyguyu, sikmtisim,
igten yikilmayi §erha §erha;

Bir takim jeyler ozlemedigini ve (jekici ve tek istenen.
Ki onun ^evresinde her fey yetersiz ve gii^iiz kokten.

Ifte afk dedikleri bu, yahut arzu dedikleri bu,
(^ogunda sik sik bir dogan, bir batan duygu.

Fakat, o, bu ekmek par^asim avucunda sikip durur ve
agzina gotiirmemeyi diif iinememesi gerekirken

Iqinden duyar kendisine dikkatle baktigim birinin, belki
boyuna yaklafan, fakat daima yabanci ve uzak kalan

boyleyken.
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O yalmz biliyor ki bu varlik otekiler arasinda oradadir
ve zamarundan once ona kaldiramaz gozleri hiqbir gu^.

Fakat tarlaku§unun kendini yirtarcasina otup durdugu
ve insanlarm biiyiik giiriiltulerle ayaga kalktiklari giin

O magrur ve titiz el, i^imizi isitan bu kiz karde§in
guliimsemesini alsin diye kendi yoluna,

Goniilde onunla olunur ve onunla birlikte hazirlamr ne
lazimsa.



BALAD

Bir vakitler de bir 90k kere yola qikmijhk ama bu
seferki iyi.

Tren kalkti durmaz arhk, bizi sevenler, Tanriya
ismarladik sizi.

Bu sahneyi nice nice tekrarlami§tik bilirsiniz ama bu
seferki iyi.

Du^iinduniiz mii oyleyse neden sizden kopamiyorum
iyi diye? Goriiyorsunuz ya hal oyle degil, i§, bu i§

oyle kolay degil.
Tanriyaismarladik anne. Neden bir umdugu olanlar

gibi aglamali?
Degi§meyen, kendinden otesi ve ba^kasi olamayan §eyle'

bir damla goz ya§ina deger mi'
Bilmiyor musunuz, ben gelip geqen bir golgeyim. Siz de

oyle. Bir golge, bir g6runu§.

Ki biz artik bir daha size dogru geri donmeyecegiz.
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Biitiin kadinlan arkamizda birakhk, ger^ek e§leri ve
obiirlerini ve ni§anlilanmizi.

Bitti kadinlar, ^ocuklar kaygisi ve i§te yapayalniziz ve
ku§tan hafifiz §imdi.

Biinunla birlikte, bu knranlik, bu ihti§amli, bu son
anda bile.

Kg yuziinii goreyim, hala goreyim, hep gorejdm,
olmeden ve bir yabanci olmadan once.

Arhk bir daha burda olmayacagim o minik andan
once birak hala yuziinii gormekte olayim!

Bir ba§kasi olmadan once.
Bari iyi bak o gocuga, o kavufacagin ^ocuga, bize

bizden dogan ^ocuga,
Benim etimden, benim ruhumdan olan, ama bir

ba§kasina baba diyecek olan o ^ocuga.

Ki biz arhk bir daha size dogru geri donmeyecegiz.
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Tanriya ismarladik, dostlar! Giiveninize, inanciniza
layik olmak iijin 90k uzaklardayiz §imdi.

Yalniz, biraz seriiven, fenlik ve dehfet.
Ama i§te hi? bo§ birakilmami§, dost ve giivenli iilke.
Kendimizde, bir co§kunluk animizda verilmi§ bir §ey

gibi tutarak, bilgiyi,
Insanin insana yar olmayacagi bilgisini ve kendini diri

sanandaki olumii kendimize ayirmamiz gerek,
kendimize birakmamiz.

Bizden kopmayacaksm, sen, kesin, yirtici ve bo§ bilgi,
faydasiz e§yamiz!

"Sanat, ilim, hiir hayat..." - Karde§ler! Sizinle benim
aramda ne vardir?

Birakin gideyim tek bajima, ki bir gun beni rahat
birakmami§timz.

Kibiz artik bir daha size dogru geri donmeyecegiz.



GUILLAUME APOLLINAIRE

(1880 -1918)



MIRABEAU KOPRUSU

Seine akiyor alhndan Mirabeau Koprusiiniin
Ve bizim a§klanmiz

Hatirlamali miyim durup dururken bugun
Sevincin ^ikageldigini hemen ardindan gii^lugun

^al sevgili saat gel sevgili gece
Ben kaliyorum giinler gidiyor sessizce

Ellerimde ellerin kalahm yiizyiize
KoIIannaizin kopriisii

Aitmdan gegsin yiize yiize
Sonsuz baki§lar bitkin dalgalar dizdize

^ai sevgili saat gel sevgili gece
Ben kaliyorum giinler gidiyor sessizce
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Afk bu akan su gibi akip gidiyor akmaktadir
Afk akip gidiyor
Ya§amak gibi umut gibi agir
Kor ve sagir

(^al sevgili saat gel sevgili gece
Ben kaliyorum giinler gidiyor sessizce

Geqiyor giinler gegiyor haftalar
Ne geqmif zaman

Ne geri donecek afklar var
Mirabeau Kopriisiiniin altindan Seine akiyor akar

(^al sevgili saat gel sevgili gece
Ben kaliyorum giinler gidiyor sessizce



MAX JACOB
(1876 -1944)



§APKA SATICISI

Bir elma agacinin iistiinde uqtu guvercinler
Avcilar ko§tu giivercinler uqtu
Hirsizlara giin dogdu derman i^in bir tek elma yok
Yalmz bir sarhofun §apkasi kaldi
En al^ak dala asili
lyi sanat dogrusu §u ^apka saticiligi
tllaki sarho§ §apkasi sahciligi
Hendeklerde mi dersin

(^ayirlar iizerinde mi aga^lar uzerinde mi
Bui bulabildigin kadar §apka
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Yenileri ise daima Kermarec'te bulunur

Kermarec Lamnion'da §apka saticisi
Riizgardir onun i^in ^ali^an
Bense kii^iik bir terzi
Ben de §apka saticisi olacagim
Elma §arabi ^ali^acak benim iqin
Ve Kermarec kadar zengin oldugum zaman
Elma §arabi igin elmalar veren bir elma bah^esi

alacagim
Ve ehli guvercinler
Bordeaux'daysam farap iqecegim
Ve giinefin altinda yiiriiyecegim alnim agik!



SAINT-JOHN PERSE
(1887 -1975)



ANABASE

VII

Oturup durmayacagiz hep bu sari topraklarda, bu
mutlulukta..

Yaz daha geni§Imparatorluktan, alanin karatahta-
sma asan kat kat iklimleri. Geni§ toprak, yiizii iistiinde,
bir u^tan bir uca kill altindaki solgun korunu yuvarli-
yor. Kiikiirt renkli, bal renkli, oliimsuz feylerin rengin-
de, obiir ki§in samanlanyla yanan, i§iyan otlariyla her
toprak ve bir tek agacin siingerinden ^eker gok kendi
mor menevi§ fekerini.
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Mikali ta§lardan bir yer! Riizgarin sakallanndaki
bir tane, bir tohum degil. Ve yag gibi bir i§ik. - Goz ka-
paklari araligmdan tepelerin ^izgisinebeni bitiftirir ya,
bilirim balik kulagi alacasindaki taflari, i§ik peteklerin-
deki sessizligin an ogullarini. Ve kalbim bir ^ekirge su-
rusiinden tasalanir.

Kirkma zamaninin tatli develeri, ebegiimeci renkli
yara izleriyle bezeli, ki, tanm tarla gogiinun nimetleri
altinda siiriip giden tepeler - ki ovanin kizgin sari be-
yaz alevleri iistiinde yol alirlar sessizceve sonunda diz
qokerlerhiilyaiarin dumani i<;inde, i§te ta orda halk yok
olur topragin olii tozlarmda.

Bunlar beklenmedik baglarin mavilikierine giden
sakin ulu ^izgilerdir. Toprak bir noktadan daha olgun-
laftinr hrtinanm menek§elerini; olii irmaklarm yerine
yiikselen bu kum bulutlari da yiizyillarin yolculuk pe-
lerinleri.
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Olulerin hatiri iqin daha yavaf bir sesle, giin i^inde
daha yavaf bir sesle. Onca yumufak insan yiiregi, nasil
bulabilir 61<;usunu?.. "Size diyorum, ruhum! Ruhum
bir atin kokusundan biitiin biitiine karanlik". Ve birkaq
biiyiik kara kufu, batiya dogru havalanirken, usta tak-
lit^lleridir deniz kuflarinin.

Solgun gogiin dogusunda, koriin ^amafirlariyla si-
ki sikiya ortiilii kutsal bir yer gibi, kafur ve boynuz
kanserlerinin doniip durdugu yerde sakin bulutlar top-
laniyor... Bir solugun bizimie qatiftirdigi dumanlar!
Toprak, boceklerden saklariyla her feyi yakaliyor, top-
rak harikalar doguruyor...

Ve ogleyin, mezarlann yati tafiarini iinnap agaci
patlattigi zaman, insan gozkapaklarini yumar ve yillar
iqinde tazeler... Olii tozlar yerine hiilya fovalyeligi; ey
bize kadar bir riizgarin sa(;lanni dagittigi bof yollar!
Dugiiniinde nehirleri bulunduran savaf^ilari nerde
bulmali, nerde buimah?
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Karadaakar biiyiiksulann guriiltiisiinde, topragin
her tuzu titrer diiflerde. Ve ansizin, ay! ansizin rm bu
sesler bizi ister? Nehirlerin mezarligmdan bit aynalar
halkiru kaldinniz ki,arka arkayagelenyiizyillar iqirrde,
hesap sorsunlar! Zaferime ta§lar kaldirip dikiniz, ses-
sizlige ta^lar dikiniz ve buralarm nobet yerlerinde, ge-
ruf foseler ustiinde ye§il bronzdan fovalyeler...

(Biiyiik bir kufun golgesiyiizume vurup ge^iyor.)



JACQUES PREVERT
(1900 -1977)



BU A§K

Bu a§k
Oyle§iddetli
Oyle ince
Oyleyumu§ak
Oyle iimit kirici
Bu a§k
Giin gibi giizel
Ne zaman ki hava bozuk
Hava gibi bozuk
Bu a§k oyle ger^ek
Bu a§k oyle giizel
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Oyle bahtiyar
Oyle ne§eli
Ve oyle alayci
Korkudan tiril tiril sanki karanliktaki ^ocuk
Sanki sakin bir adam gecenin ortasinda
Ele korku veren bu afk
Konufma gucii veren
Onlan sararhp solduran
Bu gozcii a§k
^iinkii biz onlan gozledik
Yareli aim kareli sad pareli ka^tir biteli kogulali unutulali
(^iinkii biz onu yaptik yareli aim kareli sad pareli ka^tir

biteli kogulali unutulali
Bu a§k tepeden tirnaga
Hala oyle canli
Ve tepeden tirnaga gune§lik
Bu benimki

Bu seninki

Bu olup biten §ey
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Bu daima yeni
Ve degi§meyen
Bir bitki kadar gergek
Bir ku§ kadar titrek
Yaz kadar canli kadar sicak

Ikimizin de yapabilecegi
Gitmek ve gelmek
Yapabilecegi unutmak
Ve sonra yeniden uyumak
Yeniden uyanmak aci ^ekmek ihtiyarlamak
Hala uyumak
Oliimun riiyasmi gormek
Giiliimsemek ve giilmek
Ve gen(;Ie§ivermek
A§kimizsa orda kalir
Katir gibi inatiji
Arzu gibi canli
Hafiza gibi zaiim
Pi§manliklar gibi hayvan
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Hatira gibi yumu§ak
Mermer gibi soguk
Giin gibi giizel
Bir qocuk gibi titrek
Ve bize bakar guliimseyerek
Bize her §eyi anlatir hiijbir fey soylemeden
Ve ben onu titreyerek dinlerim
Ve ben haykirinm
Ben senin igin haykirinm
Ben benim iqin haykirinm
Ben Sana yalvannm
Senin i^in benim ipn biitiin sevifenler iqin
Ve sevilenler igin
Evet ben ona yalvannm



JACQUES PREVERT 71

Senin i^in benim i^in ve el i^in
Tarumadikianm i^in
Kal orda

Orda ki sen ordasin

Orda ki once de ordaydm
Kal orda

Kimildama

Ordan gitme
Seven sevi§en bizler
Seni unuttuk

Sen bizi unutma

Biz Sana ancak toprak iizerinde sahiptik
Koma bizi birbirimizden sogumiyalim
Daima uzak daha uzak ?ok uzak
Nerde olursan ol orda

Sen bize hayat i§areti ver
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Sonra qokge^ 90k ge^ bir ormarun issiz bir ko^esinde
Hatira ormaninm

Birdenbire 91k oniimiize
Elini uzat bize

Ve bizi kurtar



GUILLEVIC

(1907 -1997)



KAYALAR

I

Kayalar bilmez
Konufur durursunuz onlardan

Avu^larmda ba§layip biten
Biiyiikluktiir yalniz

Ve unutmak geli§ gidi§ini yanip s6nu§unu denizin
Gune§lerin kirmizi
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II

Giilmek agrisini duymazlar
Yahut sarho§ olmak

Karanlik ortasmda
Ate§ yakmazlar

(^iinkii hiq mi hi^
Korkmazlar oliimden

Korku bir konuk

Yuvalannda

Onlar deli ve gilgm
Ger^egi giril^iplak goriirler
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III

Ve sonra seving

Du§mani bilmekten
Ya§ayabilmekten dogan

Kiyilarda
Ta§lan ^ekmesine ragmen

Dalga ve riizgarlann
Ogle uykusunda olduklan zaman
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IV

Onlar suratlarini gezdirmezler
Bir azap gibi

Onlar gezdirmezler suratlarini
Sizin neler neler okudugunuz
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Onlardadir dans

Onlardadir alev

Yeter ki iyi bulsunlar sevsinler

Onlann oniinde degil bu manzara
Onlardadir

Bu onlann derinliklerinin dansi
Ve her §eyi goren deliliklerinin

Bu alev onlarda

Harli ate§in oziinden gelen
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VI

Tapinak olmak istemez kayalar
Orda huzur rahat ve gurur

Du§manla karfi karfiya
Du§manla ^evrili olmak

Adiyla saniyla sevinci
Onlara yalnizlik getirir yalnizlik yalmz

Deniz ister kapkara olsun ister bulanik
Ister masmavi
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VII

Onlar onlan ^evireni duyuyorlar
Onlar onlan ^evirenibiliyorlar

Belki kutsal bulduklan i^in egilirler bazen
Onlan sinirlandiranin oniinde

Yildiklarmdan degil
Bu biiyiik kuvvete kar§i
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VIII

Bazen onlarm geceleri i^inde
Sir ses duyulur bir ses
Uzun uzun qinlayan

Ye kaybolur her zerresi onlarm
Korkun^ bir korkuntm i^inde

Sir sesten ibarettir

Artik onlar
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IX

Olur ki bir kaya
Kopar ve du§er

Soluk soluga du§er
5iril §inl denize

Artik onlar ta§tir
Ta§ yigiliyalniz ve yalniz ta§

Sir dans yeri
Dansin yok ettigi
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Felaket ne orda ne burda

Kendi kendinin di§mda olmakta

(^ilginligin kor oldugu
Boz bulanik gordiigii zaman

Bir kayanin hatirasi olmak
Ve uzanmak di§a dalgalara



PAUL GILSON

(1906 -...)



5u ta§lik yolda kendimi yalmz buluyorum yeni bir
benle artik beni istemeyen
★

Kendi kendimle yabanci bir dille konu§urum
★

Bana kahyor bir baki§ kendim iqin alikoydugum
Diinyanin son gozlerinden kurtardigim tek i§ik

★
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Kendimde olii harflerden otesi uzaga...
★

Degersiz ve gereksiz bir giil. Devler hayvanla§iyor.
Fakat ben biliyorum orda geriye donenlerin yigin yigin

oldugu yerde
Kuyruklu yildizlarm sa<;larma bagh masum insanlar
Zamanlarm gecesinden bile kurtaracaklardi seslerini

★

Ba§§ehirler soylersiniz benim i^in §arkinizi
Kalbsiz bir diinyada kalb size soylerse

★
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Olum guliimsiiyor arasindan mimozalarin
★

Balik tutan kedi sigara i^en kopek
Siz bana arkada§lik ettiniz
Kelebek iilkesinden

Ay Simidine kadar
★

Ey hatira, ey mavna
Seni camdan dibine kadar bofaltacak iruyim
Ki orda izleri var katillerin bafparmaklarinin.
Ve son trenleri kaqiran.
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Ki orda arabaci kapilarinm altinda
Ilk olarak nobet tutmak ne talih
Bir Avrupa oksiizii gibi



SALVATORE QUASIMODO
(1901 -1968)



BiR BA§KA LAZAR

Giin gelir
Kif, 90k uzak yerlerin dibinden gelir
Sari koyu qanlar ^alar bugulu vadilerde
Ormanlardan bir ses yiikselir
Diinya resminin apifip kaldigi
Ansizin doner ve a<;ilir senin ta§m
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