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ÖNSÖZ

Erotik şiirler de, sonuçta, birer aşk şiiridir. Ne 
var ki; bu aşk, cinsel aşktır. Aşk şiirlerinde sevgili yü
celtilip övülür. Ona öteki insanlardan kat kat fazla de
ğer verilir. Dünya bir yana, sevgili bir yanadır. Onun 
yokluğu ya da başkasına meyletmesi, âşık için, ölüm
dür. Oysa, erotik şiirlerde önemli olan sevgili değil, 
cinselliktir, cinsel edim ve ilişkilerdir. Bu bakımdan, 
pek çok “aşk şiiri antolojisi”ne alınmış olmasına karşın, 
söz gelişi, Yahya Kemal Beyatlı’nın Vuslat’ı, aşk şiiri 
değil, erotik bir şiirdir.

Bir sanat yapıtının erotik olması için sadece 
cinselliği işlemesi yetmez; onu yüceltmesi de gerekir. 
Cinselliği hor gören, lânetleyen, onun insanı aşağıladığı 
düşüncesiyle meydana getirilmiş yapıtlar, erotik değil, 
cinseldir sedece.
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Erotizmin “olmazsa olmaz” bir koşulu da 
estetiktir. Estetik sayesindedir ki; cinsel ilişki ve edimler 
ayıp olmaktan çıkar, genel kabule mazhar olurlar.

Bu kitapla antoloji dizimizin beşincisi de çıkmış 
oluyor. İnsanoğlunun kaşının, gözünün, elinin, kolunun, 
bacağının, kulağının varlığını kabul eden; ama, 
cinselliğini görmezden gelen bir toplum için erotik sanat 
(ve bu arada elinizdeki bu kitap) eğitici ve şifalı bir ilâç 
gibidir.



A n o n im  ŞİİRLER / Kutsal Kitap’tan 9

NEŞÎDELER NEŞİDESİ 
Bap: 8’den

Keşke sen bana,
Anamın memelerini emmiş kardeş gibi olaydın! 
Dışarıda seni bulunca,
Ben seni öperdim;
Beni de kınamazlardı.
Senin önüne düşerdim, seni anamın evine getirirdim, 
Bana o öğretirdi;
Sana baharatlı şaraptan,
Nanmın suyundan içirirdim.
Sol eli başımın altında olurdu,
Sağı da beni kucaklardı.
Size and ettiriyorum, ey Yeruşalim kızları,
Sevgiliyi ayıltmayasınız ve uyandırmayasınız diye, 
Onun gönlü hoş oluncaya kadar.

(Tevrat’tan)



1 O A n ONÎM ŞİİRLER / Eski Mısır

SEVGİ ŞİİRİ

Yemek vakti: gitmek istiyorsun demek? 
Senin asıl yavuklun, kamın!

Bu telâş niye? Giysi satın almak da niye 
Bu saatte? Üzme tatlı canını sevgilim, 
Yatağımın örtülerinden âlâsı yok.

Susadın mı?
Al memelerimi,
Bak, dolmuş taşıyorlar.

(Çev: Talât Sait Halman)



A n o n im  ŞİİRLER / Eski Mısır 1 1

TATLI SÖZLER

Sevgilimi sığ kıyıda buldum,
Ayaklarını suya sokmuş, balık tutuyor.

Kahvaltı ediyoruz birlikte,
İçki içiyoruz.

Kalçalarımın büyüsünü sunuyorum ona, 
Tutuluyor büyüye.

(Çev: Talât Sait Halman)



! ' A NONÎM ŞİİRLER / Manilerimiz

Kızlar çıkar nakışa 
Gül memeler tokuşa 
Kurban olayım hanım 
Uçkurdaki nakışa

Armudun kökü suda 
Ne hoş yaratmış Huda 
Lebin ağzımda olsun 
Seher vakti uykuda
•

Çıktığım çınar m’ola 
Yaprağı döner m’ola 
Bir öpsem, bir ısırsam 
Orucum kaçar m’ola
•

Âşık oldum bir cana 
Kül oldum yana yana 
Dedim dosta bir buse ver 
Dedi: Em kana kana
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Ata vurdum belleme 
Gir koynuma terleme 
Her yerim senin olsun 
Uçkur bağım elleme

Armudun kümesine 
El vurdum memesine 
Bir öptüm bir ısırdım 
Utandım demesine

Ayna koydum köşeye 
Su doldurdum şişeye 
Gel sevdiğim yatalım 
İkimiz bir döşeğe

A hinrice hinrice 
Kaşık saldım pirince 
Bir ince ter boşandı 
Yar koynuma girince

Kahve koydum cezveye 
Kalk gidelim gezmeye 
Gezmek değil efkârım 
Telli uçkur çözmeye
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İndim gittim dereye 
Mısırı bellemeye 
Kız ben seni aldım ki 
Her yerin ellemeye

İndim derelerine 
Bilmem nerelerine 
Kaytan bıyıklarımı 
Şiirsem memelerine

Arığı atladın mı 
Şalvarı topladın mı 
Oğlan dedi gel yatak 
Kız dedi çatladın mı

Ata yükledim tuzu 
Doğdu seher yıldızı 
Bu gece bana verin 
Tombul memeli kızı

Keten gömlek mısırı 
Oldum dilber esiri 
On iki kızdan âlâ 
Genç gelinin kısırı



Ak üzüm taneleri 
Damlıyor şireleri 
Oğul balına benzer 
Genç gelin memeleri

Eğdim kiraz dalını 
Öptüm beyaz gelini 
Gelin ömrün çok olsun 
Bildin bekâr halini

Harman yeri kış yeri 
Sevdiğim yavaş yürü 
Nişanlım yok diyordun 
Al yanakta diş yeri

Bahççye kuzu girdi 
Dizime sızı girdi 
Anasım ararken 
Koynuma kızı girdi

Alma attım nar geldi 
Dar sokaktan yar geldi 
Bir öptüm bir ısırdım 
Al yanaktan kan geldi
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Altın yüzük dar parmak 
Meramım seni almak 
Meramım almak değil 
Bir gececik sarılmak

Bahçemizde bal kabak 
Açılır tabak tabak 
Beyaz gömlek altında 
Gün görmedik mala bak

İrmağın ucuna gel 
Kalenin burcuna gel 
Kız mala heveslenme 
Elin ver kucuma gel

Dağda çimen olsaydım 
Varıp yâri bulsaydım 
Körpe bir kuzu gibi 
Memen emip doysaydım

Dağ başında gezerim 
İnci mercan dizerim 
İki gözüm eniştem 
Ben ablamdan güzelim



Arabada buğdayım 
Getirin öğüteyim 
Senin gibi güzeli 
Koynumda büyüteyim

Armudu bıçakladım 
Etrafın saçakladım 
Annesinin yanında 
Kızını kucakladım

Bahçelerde patlıcan 
Dayanır mı buna can 
Ergen kızın göbeği 
Hem zarf olur hem fincan

Ay doğar anasından 
Bulutun arasından 
Terlemiş meme gördüm 
Düğmenin arasından

Çeşmeyi dolandırdım 
Suyunu bulandırdım 
Açma memelerini 
Ağzımı sulandırıdın
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Giden eşekli oğlan 
Beli fişekli oğlan 
İşaretten anlamaz 
Beli fişekli oğlan

Değirmenin kavaktan 
Suyu akar oluktan 
Kız memenin doruğu 
Kaymaktandır kaymaktan

Derelerde baldıran 
Şensin aklım aldıran 
Ver leblerin ağzıma 
Odur beni kandıran

İncecik hokka mısın 
Leylâ toprağı mısın 
Göğsümde güller açmış 
Eğilip koklar mısın

•

Elma attın saçaktan 
Yuvarlandı ocaktan 
İlk horozda kalkmıyor 
Taze gelin kucaktan



Ayağında mesler 
Yere vuranda sesler 
Büyüktür memelerin 
İkimizi de besler

Değirmen sala benzer 
Kız dilin lal’a benzer 
Güzel kızın memesi 
Erimiş bala benzer

Gemi gelir oturur 
Dul karılar kudurur 
Kudurmayın karılar 
Size koca bulunur

Elmayı atan bilir 
Cilveyi satan bilir 
Bekârların halini 
Yalınız yatan bilir

Mâniler mâni midir 
İçi dolu çim midir 
Bu ağzımda emdiğim 
Yârimin dili midir



2 0  Arid ibn el - A braş / Arap

KURT KOCAYINCA

Bu kadar şikâyet yeter artık,
Gerisi sabaha kalsın.
Yaşlıyım diye hep kafama kakıyorsun. 
Kahrolası, esneme bari.

Yetmez mi benimle oynadığın? 
Beğenmiyorsan, kalk git.
Böyle değildin eskiden,
Kum tepeleri üstünden esip giden 
Kumlar gibi incecik seviştiğimizde 
Geceler boyunca tek bir gövde olurduk 
Birleşirdik kum tepeleri gibi 
İncecikten, yumuşacık...

Şimdi ille de bir delikanlı diyorsun 
Akşam üzeri başlayıp bütün gece 
Şafak sökünceye kadar seni 
Toprak gibi bellesin istiyorsun.



Benim eskiden erkek olduğumu 
Unuttun mu ne! Nasıl yaparsın bunu? 
Ben az mı eyer eskittim vaktiyle?
Kaç şafağı kana bürüdüm.
Kaç güzelin koynuna girdim çıktım... 
Senin delikanlı duysa şaşırır kalır.

Gel, güzelim, surat asma bana; 
Barışalım, huzur içinde yaşayalım, 

Nemize yetmez?
Çev: Talât Sait Halman



Endre Ady / Macaristan

YARIDA KALAN

Ah o yarıda kalan öpüşlerin ateşi 
Kalplerimizi yakan.

O serin akşamlarda koşarız deli gibi 
Mahvoluruz ağlamaktan,
Bulamayız o yeri.

Kaç kere yarım kaldı. Kaç kere... sarmaş dolaş, 
Ben raşeler içinde.

Arzu içinde yanan dudaklarımda telâş, 
Seninkilerde telâş...
Olmayacak bugün de.

Bir tek defa öpüşsek şöyle bir kana kana 
Rahat ölebiliriz.

Ateş çağırıyor bak, gitmek lâzım o yana.
Neden daha acaba biz 
Vakit geçirmekteyiz?

Çev: Orhan Veli



Hüseyin ALEM DAR 2 5

TEN YİTİMİ

1.
Ben şimdi bu tenşiirde soyuyoRum seni 
usulca soyuyoRum bir nilüferi soyar gibi 

(usulca soyuyoRum günbatımı gibi kendimi de) 
masmavi bir gökyüzü dikiyoRum sözcüklerden 
sonra o gökyüzünü tutup senin altına seriyoRum 

lâcivert kuşlar dolduruyoRum sonra ıslak ağzına senin 
fesleğenim diyoRum, soyuyoRum seni 

gece erguvanım diyoRum, soyuyoRum seni 
kızkuşum diyoRum, soyuyoRum seni 

upuzun uzanıyoRum bembeyaz gövdene 
aşkın solgun ilçelerini dolaşıyoruz gecede

AŞKIN KÂĞIT SESİ OLMALIYIM Kİ BEN 
ÇIRILÇIPLAK ET ETE BEMBEYAZ GİDİYORUM SENİ

2.
El değmemişliğe soyunan ben şimdi bu tenşiirde 

aşkın tensel el değmemişliğinde 
öyle bir upuzun uzunluyoRum ki seni 
öyle bir upuzun kucalıyoRum ki seni 

öyle bir upuzun karıştırıyoRum ki seni 
öyle bir upuzun öpüyoRum ki seni
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Kalbinin şiirleşmiş dudaklarını görüyoRum

Öyle!
öyle!
öyle!

AŞKIN KÂĞIT SESİ OLMALIYIM Kİ BEN 
ÇIRILÇIPLAK ET ETE BEMBEYAZ .GİDİYORUM SENİ

3 .

gül saflığına soyunan sen şimdi bu tenşiirde 
aşkın masum gül saflığında 

sürgit öyle bir Uzunluyorsun ki beni 
sürgit öyle Soyuyorsun ki beni 

sürgit öyle bir Çıkıyorsun ki beni 
sürgit öyle bir İniyorsun ki beni

Sürgit!
sürgit!
sürgit!

Kalbimin çocuk dudaklarını topluyor ağzın

ALKIN KÂĞIT SESİ OLMALIYIM Kİ BEN 
ÇIRILÇIPLAK ET ETE BEMBEYAZ GİDİYORUM SENİ

4 .

ben şimdi bu tenşiirde seni soyuyoRum ya 
(günbatımı gibi soyuyoRum ya kendimi de) 

masmavi bir gökyüzünü senin altına seriyoRum ya 
ıslak ağzına lâcivert kuşlar dolduruyoRum ya
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sana fesleğenim diyoRum, soyuyoRum ya 
sana gece erguvanım diyoRum, soyuyoRum ya 

sana kızkuşum diyoRum, soyuyoRum ya

Ya!
ya!
ya!

Önce ellerim öpüyor gövdeni, sonra dilimin ateşi

AŞKIN KÂĞIT SESİ OLMALIYIM Kİ BEN 
ÇIRILÇIPLAK ET ETE BEMBEYAZ GİDİYORUM SENİ

5
Ah, gece erguvanım!

Göğsümün flû göğü 
kalbimin sessiz zambağı 

etimin tavuskuşu

Ki ten de yorulur bilirim sevişmekten 

Safbeyaz bir imgesin sen şimdi bu tenşiirde! 

SUNU
(bu benim ölümüm işte, tenşiirde!
Yavaş saati gövdenin, ılık ırmağı, 

masmavi sesi sevişmenin)

AŞKIN KÂĞIT SESİ OLMALIYIM Kİ BEN 
ÇIRILÇIPLAK ET ETE BEMBEYAZ GİDİYORUM SENİ



26 Günel A ltintaş

GELDİM

Mehtapsız bir yaz gecesi 
vücudu odada ışıldıyordu 
atletim tenime yapışıyordu 
pilimi pırtımı çıkardım da geldim

Yummuştu nedense gözlerini 
bir deniz gibi dalgalanıyordu 
köpük köpük olmuştu rüzgârımdan 
adım fısıldaya fısıldaya geldim

Zamanlardan gelgit zamanıydı 
gittim geldim gittim geldim 
dur! diye haykırıyordu, dur, dur! 
durmadım, gittim geldim

O anda önümde o kaçınılmaz girdap 
döndüre döndüre çekti beni dibe 
o derin karanlıktan bu aydınlığa 
gittim gittim de geldim

Ey sevgili
şafak söktüyse yine zihnimin ufkunda 
yapraklar üzerindeki çiyler gibi damla damla 
işte yine sana geldim



BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ

Gençliğimde isterdim ki 
bir araba alayım 
doldurayım içine kızları 
gideyim
gönlümün tenha yerine

Ama yoklayınca cebimi 
etim gelirdi elime

Hem de isterdim ki
bir ev alayım
havuzlu olsun
dallarına kuşların konduğu
küçük limon ağaçlarıyla süslü
salonu

Ama yoklayınca cebimi 
kuşum gelirdi elime

• Gün döndü devran değişti 
gece yarılarında telefon ediyor 
eskiden arabama doldurmak istediklerim 
yağ koydurmak için kandillerine şimdi

Koysam mı koymasam mı derken 
bir yokluyorum ki kuşumu 
cesedi geliyor elime



KUYUDAKİ YUSUF

Birkaç damla su için
kızgın bir demir çubuk halinde
girdim
dipsiz kuyularına senin

Sularımız karıştı birbirine

Paslanmaz bir çelik olarak 
duruyorum şimdi içinde

ALABORA

Bir elma şekeri 
elması benim 
sapı senin ağzında

Ağzından alıyorum 
dilimle verdiğim tadı

Şimşekler çakıyor senin içinde 
benim vücudumsa kaskatı



Melih Cevdet A nday 2 9

LÂLE

Ellerimle soydum seni 
Taç yapraklarım açması gibi 
Nar gibi diş dişti tazeliğin.

Ah şakıyan ormanı solukların, 
Öpüşün, bakışın yüreği,
Soran diri sessizliğinde.

İsteğinin damı uçmuştu göğe, 
Uğultulu sarı kelebeklerdi,
Dört bir yanından boşalışın.

Bağladım seni dişlerimle 
Doymak bilmez bir ipek böceği gibi, 
Aygibi yarıktı kırmızılığın

İki dilim lâle döşekte.



GELGÎT
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İsteğinin böceğidir yanıp sönen gözlerinde 
Koşulmamış hayvanlan dört döner göğsünün 
Bekleyerek bizi binlerce kapının ötesinde 
Çek arabacım çek yüreğimin dağ kokusu 
Zamanın bakışı didikliyor kayayı bak 
Ağacımın kökündeki düş pınarı hadi gidelim 
Yağmurumun küsen sarmaşığı 
Sonramın bıçağı, yalnızlığımın martısız günü 
Yanımızda açan suyun ölümsüz gelgitisin sen 
Ben- balık gibi kokarım can çekişen 
Sen mercandan adalarının altına bağlarsın beni 
Deniz dibi bıçağımla iplerimi keserim ben 
Sen dudaklarının sokağında kovalarsın beni 
Sarmaşıklarla örtülü duvarından atlarım ben 
Sen bir kök olursun ben anlamsız bir ek 
Bitişik mi dillenir insanların yüreği sevgiden 
Dil, emek ve ateş... İşte bizim üçlümüz budur 
Devrilen gecede sabaha, sessiz mazgalına geleceğin 
Doğumun kabuğundan, ölümün çekirdeğine değin 
Yok başka su, başka toprak 
Suyun gözlerini örtüyorum işlemeli buğunla senin 
Göğün yıldız örtüsünü sarıyorum göğsüne.



İnci A s e n a  3 1

LATİNLERE ŞİİRLER

ikimizi de aşka düşür.
Sana tanrısın derim Eros! 
Sen tut beni yak, onu gözet; 
İşte bu mantığa sığmaz.

Rufinus
1 .

Tanrım bana dedi ki:
İstediğin erkeği seç yanında olacağım.

Dedim, tanrım yüreğim büyük benim 
Birden çoktur sevdiğim 
Sevdim mi de hepsini 
Has sevgiyle severim.

Sen onların yanında dur 
Bakarsın lâzım olur.

2 .
Sana ne zaman sarılsam Zefırus 
Öyle güzel ki kalçaların, belin 
Boynun, ayak bileklerin 
Ah, derim tanrım, erkek olsaydım.
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3 .

Senin koynunda Mekenas
Ilık, dingin bir koyunda yüzer gibiyim Ege’nin
Küçük öpüşlerin tepeden tırnağa titretiyor.

Ama o Luperkus yok mu, çılgın Luperkus
Dokununca bedenime
Bir su altı akıntısından kurtulup
Dev bir dalgaya kapılıyorum
Çağlayanlarından düşüyorum Akdeniz’in.

Yorulunca Akdeniz’in gücünden 
Ege’nin küçük bir koyuna sığmıyorum.

4 .

Seni korkak alıştırmışlar Nonius 
Şöyle kaptırıp kendini sevemiyorsun.
Bak bunlar ince uzun kollarım benim 
Bunlar gül memelerim 
Haydi Nonius!
Karın bile sevinirdi seni böyle görse coşkun.

Bana yeğlediğin kadını merak ediyorum Akerra
Daha mı kaygan teni benimkinden
Daha mı korlü elleri
Daha mı derin kalçasındaki gamzesi?

Akılca üstün olmadığından eminim 
Ve daha saf gerektiğinde.



33
İşini mi kolaylaştırıyor yatakta Akerra,
Yoksa sen sevişmesini öğrendin mi?

Akerra biliyorum, gözünü kapayınca beni düşünüyorsun. 

6 .

Benim için yaptırdığın evi, Aletes 
Yaşlandığımda gidip gezersem bir gün 
Bahçesini ve bütün odalarını 
Biliyorum içimde hiçbir duygu canlanmayacak.
Benim için yaptırdığın evde gizli gizli seviştiğin 
Öbür kadınlar bile gelmeyecek aklıma.

Hatırlasana hatırlasam belki 
Sen savaştayken koynuma aldığım 
Delikanlıları hatırlarım özlemle,
İyi ki, diye sevinerek içten içe.

7 .

Hoş mu şimdi benim bu yaptığım 
Seni severken başkalarını da sevmek.
Ama inan bana Krispus sana olan duygularım gerçek 
Yüreğimin ta içinde duyarım onları.
Haksızlık olur ama
Öbürlerini de yalandan sevdiğimi söylersem doğrusu.

Ama ne var ki bunda, rakının tadı başka,
Şarabın başka,
Sonunda o güzel sarhoşluk.



Senin ayaklarına bayılıyorum Glokos
Ama Sodamos’un ellerini de yabana atamıyorum.
Darius’un elmacık kemikleri
Dikonos’un kuzgun kirpikleri
Ve kimlerin daha neleri...

Tanrım şunların hepsini bir yerde toplasaydın da 
Zora koşmasaydın beni.

9 .

Ben bunları mahsusçuktan yazdım Saon 
Hani belki beni seversen diye ateşlenip 
Merak edersin, şunun gamzesi nerde, diye, 
Bakalım ne marifetleri varmış 
Bu kadar övündüğüne göre.

Benim övünmem öylesine,
Güzel Gamella nerde ben nerde.
Fileniş, Heliodora, Didima...
Ama sen teksin Saon, bir tane.

Ben çok güzel yalan söylerim Saon 
Sen bunu bil de.

VARSAYIM

Öyle kendimden saymışım ki seni 
göğsünü öperken dün gece 
memelerimin arasındaki beni 
sende aradım.

X.



Bebeğinde gördüm gözlerimi 
gözlerini benim saydım.

Y ırtık koltuk yüzleri, 
eski aplikler...
Karabasanım olsa da 
arka oda
her yere sindiğinden kokun, evin 
evim gibi.

Utanıyorum biraz ama söylemekten 
içime aldığım sen
rahmimden çıkmış da sanki, kendimi

-tanrım-
sandım.



6 6  Süreyya E&ERFE

ÇOBAN TÜRKÜLERİ

3 .

Dağdan indimse kurt sanma beni 
Soğuk vurdu inceldi boynum 
Yükseklere çıktım küçüldü yaşım 

Ay karanlık gel beri 
Dudağından emzir beni

Şu dağın başı da kar ile boran 
Emmimin sözleri tümüyle yalan 
Ölür mü dünyada dengini saran

Ay karanlık gel beri 
Dudağından emzir beni

Ben ta ezelden yangınım sana 
Tomurcuk memeler koktu burnuma 
Gül döşenmiş şalvarının ağına

Ay karanlık gel beri 
Dudağından emzir beni

Köyümü özledim görmeğe geldim 
Ağzının içini öpmeye geldim 
Yorganı üstünden atmaya geldim 

Ay karanlık gel beri 
Dudağından emzir beni

Gün gelecek çıkacağım dağlara 
Belki yem olacağım canavarlara 
Kanım karışacak yayla toprağına

Dökmeli donlum gel beri 
Dudağından emzir beni



İlhan B e RK 3 7

ÇOK UZUN BİR GÜNDÜ AŞKA DÖNÜYORDUM

Çok uzun bir gündü aşka dönüyordum 
Çok uzun, yavrum, çok uzun seni sevmekten 
İşÇe diyordum ilk öpüş işte masmavi yarığın 
İşte yedisi sabahın ve ıslak ağzının 
İşte eski bir otu kasıklarının ve kamının 
İşte dilinin getirdikleri işte ormanlarım 
İşte döşekte çırılçıplak upuzun uyanışın 
İşte kayaya vuran eski gölgen eski sesin 
İşte ağzındaki o esmer kuş o yaban ırmak 
Kal öyle diyordum böyle anadandoğma iç içe 
Kal öyle ilkin orandan öpeceğim diyordum 
Aşk ki karadır tek heceli bir sözcüktür 
İşte tam böyle, sevdalım, tam böyle diyordum.

SİZ

Size baktım. Sesin eski ve yalnız 
Sizi soyuyorum. Büyük ağzınız.

Gözlerini alıyorum. Gözle
riniz Ortaçağ. Kocaman ve ıssız.

Alıp ellerini beyaz diyorum 
Beyaz çıplak etin, oralarınız.

Oralarınızı açıyorum. Gök
yüzü, ağaçlar gibi kokuyorsunuz.



I Izatııp sesinizi alıyorum 
Sesiniz! İstanbul. Elgin. Sonrasız.

Dik bir suyu çıkıyoruz. Bir attan 
iniyorum. Beyazım. Beyazsınız.

SUNU

Sonra ben bütün gün dolaştım durdum 
Bu gazeli yazdım belki de duydunuz.



Yahya Kemal B e y a t l i  3 9

VUSLAT

Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, 
Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar,
Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı, 
Görmezler ufuklarda şafak söktüğü ânı... 
Gördükleri rüya, ezelî bahçedir aşka;
Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgârı başka. 
Bülbülden o eğlencede feryat işitilmez;
Gül solmayı; mehtap, azalıp bitmeyi bilmez... 
Gök kubbesüıer lâhza, bütün gözlere mavi... 
Zenginler o cennette fakirlerle müsavi; 
Sevdaları hülyalı havuzlarda serinler,
Sonsuz gibi, bir fıskiye ahengini dinler.

Bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa, 
Boynunda onun kolları, koynunda o varsa, 
Dalmışsa onun saçlarının rayihasıyle, 
Sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle. 
Yıldızları, boydan boya doğmuş gibi, varlık 
Bir mucize hâlinde, o gözlerdedir artık. 
Kanmaz en uzun buseye, öptükçe susuzdur; 
Zira, susatan zevk, o dudaklardaki tuzdur. 
İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan...
Bir sır gibidir az çok ilâh olduğumuzdan.



4 0

Onlar ki, bu güller tutuşan bahçededirler.
Bir gün nereden, hangi tesadüfle gelirler?
Aşk, onları sevkettiği günlerde, kaderden 
Rüzgâr gibi bir şevk alır, oldukları yerden. 
Geldikleri yol... Ömrün ışıktan yoludur o; 
Alemde bir akşam, ne semavî koşudur o!
Dört atlı o gerdûne gelirken dolu dizgin, 
Sevmiş iki ruh, ufku görürler daha engin, 
Simaları her lâhza parıldar bu zaferle;
Gök, her tarafından donanır, meş’alelerle!

Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar.
Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar 
Dünyayı unutmuş bulunurken o sularda,
- Zalim saat ihmal edilen vakti çalar da - 
Bir an uyanırlarsa leziz uykularından,
Baştan başa, her yer kesilir kapkara, zindan... 
Bir faciadır böyle bir âlemde uyanmak... 
Günden güne, hicranla bunalmış gibi yanmak... 
Ey talih! Ölümden de beterdir bu karanlık!
Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık!
Ey vuslat! O âşıkları efsununa ram et!
Ey tatlı ve ulvî gece! Yıllarca devam et!



Karin Maria Boye (İsveç) 4 1

NASIL SÖYLEYEYİM

Ben söyleyemem ki, senin sesin güzel daha, 
Beni ürkütürse o her şeyi unuturum ben, 
Bitirirse beni ve sarhoş ederse şehvetten 
Ve olursa hayatımın gereği.

Nerden bileyim uzuvlarını ve derisini?
Fakat seninkileri tanımak şaşırttı beni.
Ne uyku biliyorum aıtık ne durak 
Seninkiler benim oluncaya dek.

Çev: Muzaffer Uygımer



4 2  Edip CANSEVER

BİR GENELEV KADINI VE 

Girdi
Sırtında eski bir ceket vardı
Bir yerlerden sızmıştı sanki, gün ışığı gibiydi
Sarışındı
Önce bir süre kapının önünde durdu durdu
Gölgelendi, inceldi, beni gördü
Pek önemsemedim
Zayıftı, kirliydi, içkiliydi
Pek önemsemedim
Baktı, hiç konuşmadı
Oysa, bir İsa tasviri gibi uçumluydu, güzeldi
Yer gösterdim, oturmadı
Bir sigara yaktım, ona da verdim
Aldı
Sigarasını be nyaktım
Kısa bir gülümseme yürüdü dudaklarından
Benim dudaklarıma da geçti
Çocuklar gibi kızandım
Öteki kızlar gülüştüler
Ben kendimi sevdim, güvendim
Saçlarımı düzelttim, göğsümü biraz kapadım
Bana elini uzattı, eellerimiz birbirine değdi
Sıcaktı, inceydi, kıskanırım anlatmaya bu eli
Ağır ağır odama çıktık.



4 3

( iirdi
Açık pencereyi kapadım 
Perdeyi çektim
Arkamı döndüm, yavaş yavaş soyundum 
Bileğimdeki saati çıkardım 
Sigaramı söndürdüm 
Tam o zaman...
Zaman da değildi belki 
Öyle korkunç bir gözyaşı seli 
Sonra alabildiğine bir kayalık 
Kayaların üstünde bir kerktenkele 
Ardından bir ormanın uğultusu 
Binlerce kanat sesi 
Sağ elinde bir bıçak 
Yok, hayır, bıçak da değildi 
Vuran, ezen, öldüren bir el 
Ve eller 
Ve dişler
Kendimden geçtim.

Bir daha gelmedi, hayır, bir daha hiç gelmedi 
Ama onunla ben
Ne zaman istedimse, o zaman yattım.



4 4  C a TULLUS (Lâtin)

GECEDEN ÖNCE

Yaşayalım Lesbia’m, sevişelim,

Metelik vermeden homurtusuna, 
Kıskanç ve suratsız ihtiyarların. 
Batan gün her sabah yeniden doğar; 
Ama bizdeki bu süreksiz ışık 
Bir kere söndü mü ötesi gece;
Hiç bitmeyen bir gece, tek ve sonsuz, 
Bin kere öp beni, öp, yüz kere öp; 
Bin kere, sonra yüz kere yeniden.
Bin kere, yüz kere, öp durmadan öp, 
Şaşır sayısını, şaşır Lesbia'm,
Şaşır ki sevdamıza göz değmesin. 

Çev: Oktay Rifat



Necati CU M A LI 4 5

ÇIPLAK

Bereketli göğüslerin 
Dudakların aşkla ıslak 
Cennetten kovulan ırmak 
Yatağımda çırılçıplak 
Her gece gürük gürül ak 
Yıkık yönlerimi götür 
Umutsuzluğumu yıka 
Yarma beni değiştir

Geldiğin yerlerim yeşil 
Gittiğin yerlerim kurak



I< > cx\ Cummings/ABD

BİR ŞEY YİYEMİYORSAN

Bir şey yiyemiyorsan bir sigara 
tüttürmelisin, ama neyimiz var ki

tüttürecek: haydi delikanlı 
gidip yatalım

sigara tüttüremiyorsan, türkü 
söylemelisin, ama neyimiz var ki

türkü söyleyecek: haydi delikanlı 
gidip yatalım

türkü söyleyemiyorsan, hiç olmazsa 
ölmelisin, ama neyimiz var ki

ölecek: haydi delikanlı 
gidip yatalım

ölemiyorsan, bir şeyler 
düşlemelisin, ama neyimiz var ki

düşleyecek ( haydi delikanlı 
gidip yatalım)

Çev: Suphi Aytimur



4 7

SONE

Seviyorum beraberken vücudumu— 
vücudunla, öylesine yepyeni bir şey ki bu. 
kaslar daha bir gergin sinirler daha da 
vücudunu seviyorum senin, yaptığım seviyorum 
nasıllarını seviyorum, belkemiğini seviyorum 
vücudunun, kemiklerinin titreyişini sonra 
sert-düzgünlüğünü ve art arda, art arda 
öpeceğim, öpmeyi seviyorum şununuzu bununuzu 
seviyorum çarpıcı elektrikli kürkünüzü 
okşamasını yavaşça kıvırcıklığını 
ve ikiye ayrılan etten çıkanı, geleni 
seviyorum... ve gözleriniz iri aşk kırıntıları, 
ve belki de kıvancınızı seviyorum 
altımda benim yepyeni.

Çev: İlhan Berk



4 8  Faruk Nafiz Ç a m l ib e l

ERİYEN ADAM.

Gözlerim gözlerinde dinlenirken eriyor,
Eriyor yaklaşırken dudağında dudağım. 
Zerrelerim çözülmüş gibi sesler veriyor,
Ben sıcak bir denize inen buzdan bir dağım.

Yanında damla damla bittiğimi duyarım, 
Yoklarım, yerinde mi yüzüm, alnım, saçlarım. 
Bir göğüs geçirerek derim ki: “Gene varım” 
Fakat bir rüya gibi şimdi kaybolacağım!

Bir gün, için içimde neyim varsa alacak, 
Varlığım bir su olupğ kabından boşalacak, 
Benden nişan olarak kucağında kalacak 
Boş bir yığın: Elbisem, gömleğim, boyunbağım.



Stepan Ç iPA ÇEV  / Rusya 4 9

ŞİİR

Geçsin yıllar ölmüş olayım 
Dağılıp toz haline gelmiş olayım 
Bir kız yürüsün üstümde yalnayak 
Derin ürperişlerle dolayım 
Papatya kokulu bacaklarını. 
Sarayım için için yanarak.

Çev: Atillâ Tokatlı



5 0  Fazıl Hüsnü D a ğ l a r c a

PARILTILAR

Gözdür bu yatak
İkidir
Karanlıkta
Bu yatağın gözbebeği

İKİ UCUNDAN SEVİŞMEK

Birinin ayaklarında 
Birinin başı vardı
Böylece biraz daha soyundular çıktılar 
Kendilerinden

NAL SESLERİ

Dörtnala 
Uçuyordu atlar 
Biri kız kaçırıyordu 
Biri oğlan

BÜYÜYEN AY

Sevişti
İki orman yatakta 
Uyudu ıpıslak 
Dallarda iki kuş



5 1

GÖVDE DEĞİŞTİRMEK

Birbirini
Koklarken
Anladılar
Birer çiçek olduklarını anladılar

İNANÇ

Nerelerinden öpsem 
Oraları dudak 
Diyordu 
İkisi de

ODALAR

Doldurmuşlardı bütün gece 
İki boş odayı 
Kadınmkini erkek 
Erkeğinkini kadın

YABANCILAR

Başka yerlerimizi 
Bulur
Başka yerlerimiz 
Sevişmek deriz buna



5 2

DENGE

Yarısı
Anlatıyordu gövdelerinin 
Yarısı gün ışıyana dek 
Dinliyordu

AĞARMA

Sevişemiyorlardı artık 
Yontuları gibiydiler 
Seve seve 
Taşkesilenlerin

ISLAK

İşte
Kaçıyorlardı birbirinden 
Kucaklarında götürüyorlardı 
Birbirini

GÜN AĞARIRKEN

Öyle seviştiler ki 
Kadın erkekte kaldı 
Erkek 
Kadında



KAMAŞAN GÖZ

Sevişmek
O gece lambasıdır ki 
Güneşten çok aydınlatır 
Gövdelerimizi bizim

DEĞİŞMEK

İki yılandılar uzaya uzaya 
Birbirine sarılırken 
İki fildiler
Duyarken birbirinin ağırlığını

İÇERİ YOL

Yürüyordu kadın 
Öperken işte 
Kapalı gözleri 
Adım adım

UZUN ÖPÜ

Kadının 
Ağzı yoktu ki 
Tepeden tırnağa 
Ağızdı kadın



5 4  Caya D e VA / Hindistan

GİT A GOVENDA

Konuş, canım benim!
Korkularımın gecesini dağıtsın, 
Dişlerinin mehtabı.
Susuz bir keklik gibi titreyen dudaklarım 
Hasret, dudaklarının iksirine. 
Beklettimse, affet.
Öfkeyi bırak, bırak, sevişelim.
İçim alev alev şehvet...
Neden konuşmuyorsun?
Bana dudaklarının lotüs şarabından sun!

Madem ki kızmışsın bana,
Cilâlı tırnaklarını kalbime saplasana. 
Kollarının zincirine vur beni, 
Memelerinle ez!
Dişlerinle parala,
Hazlara gömüülelim.
Bana dudaklarının lotüs şarabından sun!

Kızıl zambaklara dönmüş öfkeden,
Mavi lotüsleri andıran gözlerin.
Aşkın oklarına benziyor gamzen.
Geniş kalçalarında kemerin 
Şıkırdasın!
Bana dudaklarının lotüs şarabından sun!

Çev: Cemil Meriç



Ahmet Muhip D ir a n a s  5 5

PARKTA SERENAT

İstek ve aşk onları kavramış saçlarından 
Sürüklüyordu. Gök mordu;

Ay ışığı ihtiyar çınar ağaçlarından 
Yüzlerine düşüyordu.

Fısıl fısıl binlerce dudaktı yaprakları 
Dalcıkların kuytularda;

Onların da kopmuş birer yaprak, dudakları, 
Akıp gidiyor sularda.

Sürükleniyorlardı aşkın sesine doğru;
Aşkın çağrısı tez, kesin.

Bir ateş yanıyordu Sibiryalarında bu 
Işıksız serserilerin:

— İçimi gıcıklıyor bu ıhlamur kokusu,
Bu ıhlamur kokusu, ah!

Ya görünmez güllerin kokuları!... -Hep pusu, 
Hep pusu bana, kah kah kah...

— Bir kedi sever gibi okşasın istiyorum
Parmakların saçlarımı.

Bu gece bütün ömrüm yaşasın istiyorum, 
Doyur bütün açlarımı!



5 6

Birleşelim bu gece tek bir göğüste atan 
Kalbinde bin sevişmenin 

îçsem şu damlayan ay ışığını dallardan,
Ak südü sanki memenin.

Ölsek bile ne çıkar! tek böyle sarmaş dolaş 
Şuracıkta sabah sabah 

Birbirinde başlamış, birbirinde tükenmiş 
İki ölücük... -Kah kah kah...

Erkek susamış yılan gibi sokulgan, kıvrak 
Uzanıyor gözlerine;

Bir şey boşalıyor lık lık lık, kadında sıcak 
Bir kan gibi ta derine.



Arif DiNO 5 7

ŞEHVETLİK

Bir
Hanım 

Dinlerken 
Bir Gün 

Şiirlerimi
Yazıp Yazamayacağımı 

Sordu Bana 
Daha Şehvetlisini. 

Kadın Erkek 
Söz Dikizcileri 

Dinleyin Şu Denemeyi. 
Fitil

Olmak İsterdim 
Lâmbanda 
Ve Işığında 

Ve Büyülü Kitabında 
Yüreğinin

Okumak ve Gene Okumak 
Sık Atışlarını... 
Doyumunun.



5 8  Refik DURBAŞ

YAZ

Kan fışkırıyor topraktan. Yaz geldi 
dağlara. Pınarlarım kurudu.
Yüzümde karanfiller kurudu.
Günler uzun, şehvetim bereketli 
Karanlığımın tarihi artık yok. Başımda 
aydınlığı tazelenmiş günlerin rüzgârı 
Yaz geldi. Kalbim 
bembeyaz yüzünde kızların 
ve uzun ince bacakları arasında 
bir kuş tufanı şimdi

AĞITLAR : 9

Gözleri bir umudu, bir dalgınlığı yaşıyor 
Ağzında kalabalık bir öpüşme ormanı 
— Kalbindeki katiyyen ben değilim 
Yüzünde küçük inzal kuşları.



Metin E loğlu 5 9

HİKÂYE

Oğlan kızı parka götürdü 
Taze çimen üstüne oturttu 
Göğün bir köşesi mavi 
Öteki köşeler kapalı 
Kız oğlanı suratından öptü 
Ağzından salyası aktı 
Park bekçisi üç adım öteye gitti 
Evlât sahibiydi utandı 
Utandı da ne yaptı sanki 
Kumun ortasına tükürdü 
Güneş tükürüğü kuruttu

Kızın babası tezgâhtar 
Daha neler de neler 
Anası bol para sever 
Haftada üç gün dışarı çıkar 
Tezgâhtara ihanet eder

Oğlanın babası cambaz 
Çürük tahtaya basmaz 
Oğlan zeki ve haylaz 
Evde bir çöpü ellemez 
Anası kirli beyaz 
Bir köroğlu bir ayvaz

Oğlan yaylı kız yaylı



60 E mrah

TÜRKÜ

Evvelbahar yaz ayları gelende 
Açılmış bahçede nar memelerin, 
Versen de ağzıma emsem doyunca 
Bal ile yoğrulmuş yâr memelerin.

Açma göğsün açma, rakip bakıyor, 
Yâr, senin ateşin beni yakıyor.
Tenin misk ü amber olmuş kokuyor. 
Al benim mendilim, sar memelerin!

Ecel kuşu gelip başa konanda, 
Tenim çıkıp teneşirde yunanda, 
Biçare Emrah da bir gün ölende, 
Mezarım taşma sür memelerin.



Ahmet E rhan 6 1

EROTİCA

Mastürbasyon çocukları
Kendinize bir beden bulun ve geçip karşımda durun artık 
Eşekleri siz kurtardınız 
Ondört yaşındaki kızları 
Köylerde
Güneşin portakal koktuğu yerlerde

Mastürbasyon çocukları 
Nüfus müdürlüklerine bir uğrayın artık 
Böylesi bir dünyaya ancak siz yaraşırsınız 
Ne kamınız acıkır, ne çişiniz gelir 
Gökyüzüne lâğımlardan bakarsınız

Çarşaf çiçekleri
Her sabah bir annenin bulduğu ve dosdoğru bir babaya koştuğu: 
Müjde! Müjde! Bizim oğlan erkek oldu!

Mastürbasyon çocukları 
Tenimizdeki ter, terimizdeki buğu...



6 2  E şref

DÖRTLÜKLER

Ben züğürt ölsem dahi kalmaz cenazem ortada, 
Kokmasın der de bu millet bir kenara kaldırır. 
Ömrünü tezyide sây et, bensemesin hiç bana, 
Sen ölürsen ey s...kim zannetme kimse kaldırır.

Cümle aza-yı beden lâzımdır, 
Pek çoğu bais-i jimnastik olur. 
Nur-u aynım taşağı sanma abes, 
İhtiyarlıkta s...ke yastık olur.



FiLEDOMOS/ Eski Yunan 6 3

AFRODİTE’NİN ÖĞRETTİĞİ SEVDA İŞLERİ

Yağ koy kandile, benim dilsiz sırdaşıma 
Ve gir! Bir üçüncüyü kaldırmaz sevişme. 
Güzelce kilitle kapımızı, Fileniş!
Flaydi Ksanro, kucakla beni yavuklum!
Ve sen, yüce aşklar için serdiğim döşek,
Pafos’ta bayramı kutlanan tanrıçadan,
Varsa bir eksiğin bu işte, öğren şimdi.

Çev: Oktay Rifat



6 4  Turgay FİŞEKÇİ

ASMALARIN DANSI

Yağmurlu günlerde seviş benimle 
Kuşlar çinko damı gagalarken 
Tenimin kokusunu değiştiren yağmurlarda

Sıcak öğlesonlarında seviş benimle 
Buhurlar tüterken tenimden 
Yanan toprağın buğusu soluğumken

Bahar günleri dereboylarında seviş benimle 
Kestane saçlarında kelebekler asılıyken 
Yaz geceleri kurumuş dere yataklarında 
Sıcak kumlar yatağımız, söğütler çatımız, duvarları mızken

Ne olursa olsun seviş benimle 
Dinlenmişliğin gücü kaslarında 
İçinde ne varsa dökmenin hazzıyla saran 
Sonra ilk kez görür gibi algılaman için 
Her sabah öylece bırakayım seni dünyaya



Thom G ü NN / İngiltere 6 5

CESARET, BİR MASAL

Bir çocuk varmış 
duymuş başka bir çocuktan 
ölürmüşsün
yüz kere mastürbasyon yaparsan.

Afallamış çocuk; 
hız kesmiş ister istemez 
ve başlamış

hesap tutmaya.

Varana dek seksene, yine de 
pek kafasına takmamış.
Nasıl olsa daha çok zaman varmış.

Özel kutlamalara ayırmış 
sonraki on sekizini, 
otellerdeki balo salonları gibi.

Doksan dokuzuncu 
kendiliğinden oluvermiş.

Haftalar geçmiş aradan.
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Ne yapsın çocuk 
hastir ya demiş

ölmeye değmez mi bu uğurda

Skoru yarım saat sonra 
doksan dokuzdan yüz beşe çıkarmış. 

Çev: Necini Zekâ



Özdemir İN C E  Ö ~7

TANSIK

Bir deniz mavisi sürmüş ki memelerinin arasına
İnsanın ağzı tuz ve yosun kokusuna bulanıyor
Bir muz soyarmış gibi soyuyorum onu kabuklarından
Bir güneş duruyor orada göbeğinin üstünde sislerin arasında
Ve aşağıya doğru nefis bir uçurum
Çok yükseklerden düşen çavlanın susuzluğu



6 8  İMRÜLKAYS / ARAP

MUALLAKA

Neydi o sevgililer, onlarla geçen günler neydi
Beyaz, ipek gibi yağlı ve katmer katmer kızarmış eti 

devemin

Uveyze'min devesine binmek zorundaydım ya Uvey- 
ze

İn demek zorundaydı şüphesiz rahat durmadığım için

Bana in demek, oysa ben nice kız, nice gebe, nice 
emzikli kadın görmüştüm

Onları nasıl alakoymuştum bütün utançlarından ço
cuklarından

Nice emzikli kadınlar yarı vücutlarıyla çocuklarını 
emzirirken

Vücutlarının öteki yarımım altımdan çekmeyi dü
şünmezdiler

Meselâ bir gün hiç unutmam Uveyze en unutulmazı 
sevgililerin

Bir kum tepesinden beni unutacağını söylemişti ama 
ne olmuştu

Bir kum tepesinden yani uzaktan türlü özürlerle
Türlü yeminlerle söylemişti ama ne olmuştu
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Ya Fatıma, Uveyze'm nedendir bunca naı bunca 
tegaflil

Sen daha çok toy ve güzelsin beni unutabilmek için

Bilirsin beni, ben ne imkânsız mahfellere girmişimdir
Ne kadınları rahatça kollarıma almışımdır telâşsız

Gökyüzünde salkım salkım yıldızlar olduğu halde
Kum gibi kaynayan gözcülerin arasından o kadınları

Bir keresinde ona gittim geceydi henüz tamamıyla 
soyunmamıştı

Daha yeni uyuyacak diye bilsin, diye herkesler şüp
hesiz

Tuttum onu belinden dışarı çıkardım tiftikten ve 
nakışlı

Harmanisinin etekleri kumları sürüyordu ayak izle
rimizi örtmek için

Saçlarından tuttum onu kendime çektim tombul 
bacaklarıyla

Beyaz teniyle sımsıkı etleriyle, kamıyla ve berrak 
gerdanıyla kavradım

Beyaz dedim değil tamamıyla beyaz biraz değişik
Ücra sularda yaşayan sedeflerin içinde uyuyan inci

ler gibi sarıya çalar

Utanmak onun eski âdeti utandırmak olur mu âdetleri
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Ahu gibi etrafına bakınıyor ve iş olsun diye kendini 
savunuyordu

Gerdanı geyik gerdanı ama ne o kadar uzun ne de 
ziynetsiz

Gür saçlarıysa orman gibiydi birbirine girişik ve 
simsiyah

Saçları tutam tutam birbirinin arasında kaybolmuş beli
yumuşak ince
Bacakları pek çok sulanmış bir hurma fidanının 

boğumu gibi dolgun sıkı

Kuşluk vaktine kadar uyurdu o ve uyanınca yatağın
da misk taneleri

Çünkü mutlu Arap kadınlarının yataklarında vardır 
misk taneleri

Gerçi cahillik ve aşk çağı geçti ey sevgili
Ama bu gönlüm senin sevdandan geçecek değildir

Bir gerinsin ya da boynunu kaldırsın güzelliği gece
de uzar giderdi

Boyu bosu göğsünün güzelliğine eklenirdi ben ge
ceyle konuşurdum

Ey uzun gece sana açıl diyeceğim sabahlar olsun
Ama sanki sabah senden daha hayırlı mı olacak 

Çev: Cemal Süreya



İ z z e t  m o l l a

YAR İLE BİR İKİ MEY

Yâr ile bir iki mey üç sularında attık; 
Dördü geçmiş idi saat beşe vardı yattık.

Altımermer'de Yedikuleli bir taşyüreğe 
Sekizinci yıla gelmiş kati pek güç çattık.

Dokuz on yıl beni aldattı tüccar çocuğu, 
Kâle-i vasla bu şeb cam verip aldık sattık.

Var idi on bir, on iki, on üç, on dördünde; 
Pek küçüktür deyipağyarı hele aldattık.

On beşinci gece ol mah ile mehtaba çıkıp 
Feleğin yıldızını biri birine kattık.

Nedir on altıda bu on yedi yıllık işve, 
Sitemin böyle tedahülle giderse battık.

On sekiz sofra-i ihsana değişmem İzzet! 
Nari-ı Molla'yı ki biz nimet-i gayrı tattık.



7 2  Erica J o N G / ABD

ÖĞRETMEN

Öğretmen sınıfın önünde dikilmiş.
Chaucer’ı anlatıyor.
Ama öğrenciler Chauser’a aç değil.
Onlar öğretmeni yiyip yutmak istiyor.
Onun dizlerini, onun ayak parmaklarını, onun memele

rini, onun gözlerini yiyorlar
ve tükürüyorlar 
onun sözcüklerini.
Ne ister onlar sözcüklerden?
Onlar gerçek bir ders istiyor!

Onların önünde çıplaktır o.
İlâhiler uyluklarında yazılıdır.
Yürüdükçe soneler ayrılır 
sekizliklere, altılıklara.
Beyitler yere düşer
sinirli sinirli oynadıkça parmakları
tebeşirle.

Ama sözcükler örtmez onu.
Hiçbir şiir yoktur şimdi onu kurtaracak.
Hiçbir cilt yoktur onu içinde gizleyebilecek büyüklükte 
Ne küçültülmemiş Webster, ne OED.
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Öğrenciler dilsiz değil.
Onlar bir ders istiyor.
Bir zamanlar yakalayabilmişlerdi hayatı 
ense kökünden 
usta işi bir beyitte.
Ama şimdi 
kana ihtiyaçları var.

Chaucer’ı bıraktılar kendi başına 
öğretmeni yediler.

Gitti şimdi o.
Hiçbir şey kalmadı arkasında 
basılı bir sayfadan başka. 
Yardımlarımızdan uzakta.
Belki öğrencilerinin parçasıdır o. 
(Sorma nasıl)

Ye bu şiiri.

YATAKTA OKULA GİTMEK

Söz vermek olanaksızsa 
mutlak bağlılık için, 
bu
çok fazla coğrafya öğrendiğimiz içindir 
bir gövdenin taşınmasından 
başkasının üstüne.
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Söz vermek olanaksızsa 
mutlak bağlılık için, 
bu
çok fazla tarih öğrendiğimiz içindir 
bir gövdenin uzanmasından 
başkasının üstüne.

Söz vermek olanaksızsa 
mutlak bağlılık için, 
bu
çok fazla psikoloji öğrendiğimiz içindir
gövdesini düşlemekten
başkasının.

Hayat pek çok mektup yazar 
çıplak gövdeleri üzerine âşıkların.

Amma dövme sanatçısı!
Amma marifetli öğretmen!

Bir acayiplik midir görünmemiz 
düş gören okul çocukları gibi: 
çıplak
ve öğrenmeye hevesli?

Çev: Günel Altıntaş



Nuno Jü D IC E  / Fransa "75

AT BİNMEK

Akşamın ortaya çıkardığı 
gölgeyi perdeliyorum; 
alevlerden bir çatırtı 
beni eyerine çağırıyor 
— yatağımın çayırında 
ak kısrak.

Çev: Enis Batur



7 6  K aracaoğlan

HANİ SENİN SITKI BÜTÜN SÖZLERİN

Hani senin sıtkı bütün sözlerin 
Dost koynunda muhabbetli izlerin 
Dostum tomur tomur akça yüzlerin 
Şu benim dişimin yarelerinden

Gizli sırrın yad ellere denilmez 
Divaneler dost yerine konulmaz 
Ellemeye hiç bir yerin kıyılmaz 
Sen göster sevdiğim nerelerinden

Gizli sırrın yâd ellerde diyeyim 
Bal olayım al yanağa konayım 
Kerem eyle ak gerdandan emeyim 
Top kara zülfünün aralarından

Karac’oğlan der her sözle kesilmem 
Bir kötüye varıp böyle yasılmam 
Isırırsın dersin vallah ısırmam 
Okşalarım nazlım şuralarından

ELÂ GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER

Elâ gözlerini sevdiğim dilber,
Göster cemalini görmeğe geldim.
Şeftalini derde derman dediler,
Gerçek mi sevdiğim, sormaya geldim.



Gündüz hayallerim, gece düşlerim, 
Uyandıkça ağlamağa başlarım. 
Sevdiğim, üstünde uçan kuşların 
Tutup kanatlarım kırmağa geldim.

Senin âşıkların gülmez dediler, 
Ağlayıp yaşını silmez dediler,
Seni bir kez saran ölmez dediler, 
Gerçek mi efendim, sormağa geldim.

Mail oldum senin ince beline,
Canım kurban olsun tatlı diline,
Âşık olup senin hüsnün bağına 
Kırmızi güllerin dermeğe geldim.

Karac’oğlan der ki gönül uğrusu, 
Gökte melek, yerde hüma yavrusu, 
Ben sana söyledim, sözün doğrusu, 
Soyunup koynuna girmeğe geldim.



7 8  Konstantinos K avafîs / Yunanistan

KALMAK ÜZERE

Saat gecenin biri olmalıydı 
ya da bir buçuk.

Bir köşesinde meyhanenin 
tahta bölmenin arkasında.
İkimizden başka kimse yoktu dükkânda.
Cansız bir gaz lâmbası aydınlatıyordu etrafı 
kapıda uyumaktaydı uykusuz kalmış uşak.

Kimse göremezdi bizi. Ama 
öylesine azmıştık ki 
unutmuştuk her şeyi.

Hafifçe sıyrıldı giysiler— 
zaten az giyinmiştik
yakıp kavuruyordu çünkü tanrısal Temmuz ayı. 

Tenin hazları
aralanmış giysiler arasında; 
çabucak soyunması tenin— 
yirmi altı yılı aşarak geldi 
bu şiirde kalmak için imgesi.

Çev: Özdemir İnce



Sibel K in ik  7 9

SENİN İÇİN ÖLÜRÜM

Çoğu zaman düşünürüm de 
aşk gerçekten mucize.
Gece yarısı eve giren tren 
rayların yerine bacaklarımdan geçerken 
seni bir nefes gibi alıp veriyorsam 
başka ne diyebiliriz ki bu işe.



8 0  Necip Fazıl KlSAKÜREK

HAYAL

Bu akşam bir ateş duyup etimde 
Kadın, kadın diye içimi oydum.
Ruhuma bir serin yer istedim de 
A İnimi mermerin üstüne koydum.

Birden karanlıklar sökülüverdi,
Odama bir hayal dökülüverdi,
Karşımda gerindi, bükülüverdi,
Onu gözlerimle çırçıplak soydum.

Arık ben ne günah olsa işlerim,
Yumuşak yastığa geçti dişlerim,
Bir an kadar sürdü can verişlerim,
Ey kadın, bu akşam sana da doydum.

KADIN BACAKLARI

Her kadının bastığı yerde sanki kalbim var 
Kalbim ki vahşi bir zevk alır ezilişinden. 
Ömrümüzün geçtiği yolda, bana sorsalar 
Gidiyorum bir kadın bacağının peşinden.
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Bir kadının içinden ağlayışı, gülüşü, 
Gözlerinden ziyade bacaklarına yakın.
Bir lisandır onların duruşu, bükülüşü, 
Kadınlar! Onlar varken konuşmayınız sakın.

İnce sütunlardaki İlâhi güzelliğe 
Bacakların ruhudur şekil veren diyorum. 
Bacakları bir kalın örtüde saklı diye 
Mermerde kalbi çarpan Venüs’ü sevmiyorum.

Boynuma doladığım güzel putu görseler, 
İnsanlar Öğrenirdi neye tapacağını,
Kör olsam da açılır gözüm ona sürseler, 
İsa’nın eli diye bir kadın bacağını.



8 2  Philip LA R K IN . / Ingiltere

YÜKSEK PENCERELER

Sokakta genç bir çift gördüm mü,
Tahmin edip oğlanın kızı siktiğini
Ve hap, diyafram bir şey kullandığını kızın da,
Biliyorum bunun o Cennet olduğunu

Yaşlı olan herkesin yaşam boyu düşünü kurduğu:
Tüm bağ ve töreler itilmiş bir yana 
Modası geçmiş bir biçerdöver gibi 
Ve herkes oturmuş o uzun kaydırağa,

Kayıyor mutluluğa doğru. Acaba görenler beni de 
Demişler midir kırk yıl önce bundan:
‘ Hayat diye buna denir işte!
Ne Tanrı var artık, ne terlemek korkudan

Cehennemi filân düşünüp, ne gerek saklamaya 
Kendisinin nasıl görüldüğünü rahipten:
Bunun kuşağı oturup o uzun kaydırağa 
Kayıp gidecekler kuşlar gibi?” Ve geliyor hemen

Sözcükler yerine görüntüsü yüksek pencerelerin: 
Camlar güneşi kavrayan 
Ve onların ardındaki hava, mavi, derin 
Hiçbir şey barındırmayan, hiçbir yerde olmayan ve so

nu bulunmayan.
Çev: Şavkar Altınel - Roni Margulies



Frank L i n g n a u / Almanya 8 3

SAKLAMBAÇ OYUNU

Kapalı perdelerin ardında 
Soyunur vücudumuz 
Bir kaç dakikalığına

Bütün inceliğiyle 
Senin çığlığın 
Dağılır
Dudaklarımızın arasında

Dansa durur 
Dudaklar
Makyajsız sade tende

Sonra sakinleşir vücut 
Bekler sessiz bakışlar 
Yeni bir saklambaç oyununu 

Çev: Molla Demirel



8 4  Federico Garcia L orca / İspanya

AYAĞI KARINCALI

Yalnız bir kadın sanmıştım önce 
Oysa kocasını aldatan biri 
Irmağın orda buluştuk 
Gece, Santiago gecesi,
Işıklar sönüp birer birer 
Yanmaya durunca ateşböcekleri. 
Son birikintisinde şehrin 
Dokundum uykulu memelerine 
Türkülü çiçeklerin dalları gibi 
Göğsü gözlerime açılıverdi.
Ve on iki hançerin bir kerede 
Yırttığı ipek gibi sinirli 
Hışırtısı kulaklarımda 
Kolalanmış eteklerinin.
Işıksız tepeleri ağaçların 
Yollar boyunca kocaman kocaman 
Ve ufuk köpeklerin ufku 
Irmaktan ötelere havlıyordu.
Ne varsa üstünden atlayıp geçtik 
Böğürtlenler, dikenler, karaçalılar. 
Saçındaki topuzun yere yatınca 
Yumuşak toprakta açtığı çukur, 
Ben boyunbağımı attığım zaman 
Çözüşü onun da düğmelerini,
Sıra silâhlı kemerime gelince 
Sıyrılışı giysilerinden art arda, 
Sümbüllerin mi, kurbağaların mı



8 5

Olamaz hiçbirinin böyle bir teni. 
Ne de billûıun ay ışığında 
Sunabildiği var bu ışıltıyı. 
Kalçaları altımda kaçışıyordu 
Hani ürkmüş balıklar gibi 
Bir yanı tutuşmuş ateş çemberi 
Bir yanı buza kesmiş, sepserin,
O gece dörtnala gördüm kendimi 
Sedeften, küçük bir taya binmişim 
Gördüm, ne dizgin ne de üzengi 
At koşturuşlarımın en güzelini. 
Neler anlattı sevişirken 
Ama söyleyemem erkeğim ben 
Hem böyle ağzı sıkı görünmemi 
Aydınlık akıl da istiyor zaten. 
Öpüşlere, toz toprağa bulanmış 
Uzaklaştık kıyının ordan 
Süsenler silâhlarını ayarlıyordu 
Gecenin esintilerine karşı.

Dürüst bir çingene olarak 
Üstüme düşeni yaptım ben de 
Koca bir dikiş sepetini 
Armağan ettim ayrılırken,
Ama kuşkusuz sürekli bir aşkı 
Aklımın ucuna getirmemiştim. 
Çünkü hâlâ, evli değilim, diyordu 
Kocasına bunu, bunu yapıp da 
Yürüdüğümüzde ırmağa doğru. 

Çev: Cemal Süreya



86 Pierre Louıs / Fransa 

BJLITIS’IN ŞARKILARI’ndan

KÜÇÜK EV
Yatağı o evde. Oküçük ev dünyanın en güzel 

evi. Ağaç dallarından yapılmış. Kuru çamurdan dört 
duvar, saman saplarından bir dam, hepsi o kadar.

O evi seviyorum, geceler serinlediğinden beri 
orada yatıyoruz. Geceler serinledikçe uzuyor. Gün do
ğarken yoruluyorum sonunda.

Döşeğimiz toprağın üstünde. İki siyah yün bat
taniye bizi sarıyor ve gövdelerimizi ısıtıyor. Göğsü gö
ğüslerimi sıkıştırıyor. Yüreğim atıyor...

Küçücük bir kız olduğuma bakmadan öyle sıkı 
sarılıyor ki bana, kırılacağım diye korkuyorum. Ama 
içime girdikten sonra dünyayı unutuyorum. Kolumu 
bacağımı kesseler duymam.

ARZU

İçeri girdi. Gözleri yarı kapalı, arzudan sarhoş, 
dudaklarını dudaklarıma yapıştırdı. Dilim dilini tanı
dı...Hayatımda hiç böyle öpüşmemiştim.

Ayaktaydı. Aşk içindeydi. Bana sarılmış, teslim 
olmuştu. Dizim, yavaş yavaş, bir erkeğe açılır gibi açı
lan ılık butlarının arasında yükseliyordu.
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Tuniğinin üzerinde kayan elim, dalga dalga kıv
rılan, sonra teninin ürpertisiyle birdenbire kasılan göv
desinin gizli çıplaklığını arıyordu.

Kendisinden geçmiş gözleriyle yatağı gösteri
yordu, ama düğünden önce sevişmek yasak olduğu için 
o anda birbirimizi bıraktık.

NYMPHEALARIN MAĞARASI

Ayakların saydam tenli Thetis’in ayaklarından 
daha narin. Kavuşturduğun kollarının arasında birleşen 
göğüslerini iki güzel güvercin gibi tatlı tatlı sallıyorsun.

Islak gözlerini, titreyen dudaklarını, kulakların
daki kırmızı çiçekleri saçlarının altında gizliyorsun. 
Ama ne bakışımı, ne de öpüşümün ılık nefesini hiçbir 
şey durduramaz.

Çünkü ihtiyar Homeros’un anlattığı 
Nympheaların mağarası, Naiadların erguvan rengi ku
maşlar dokuduğu o yer, sevgili Mnasidika, senin vücu
dunda gizli.

Orada, bitmez tükenmez kaynaklardan sular 
damla damla akar. İnsanlar oraya Kuzey kapısından 
girer, Ölümsüzler oraya Güney kapısından girer.
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OYUNLAR

Ne misketleri, ne bebeği, en sevdiği oyuncak benim. 
Gövdemin her yeriyle, hiç konuşmadan, çocuk gibi, 
saatlerce oynuyor.

Saçımı bozup keyfine göre yeniden yapıyor. 
Bazen çenemin altına kalın bir kumaş gibi düğüm atı
yor, bazen topuz yapıyor, bazen ucuna kadar örüyor.

Kirpiklerimin rengine, dirseğimin kıvrımına 
şaşırarak bakıyor. Kimi zaman da beni yatakta dört 
ayak üstüne çöktürüyor.

Oyunlarından biri de bu işte. Küçük başını altı
ma sokup anasının memesinden tireyerek süt emen keçi 
yavrusuymuş gibi yapıyor.

YÜREK

Soluk soluğa, elini tuttum, sol mememin altına, 
nemli tenime sıkıca bastırdım. Başımı sağa sola çeviri
yor, dudaklarımı konuşmadan kımıldatıyordum.

Çılgın yüreğim, göğsümü, çuvala tıkılmış bir 
Satir gibi vahşice tepiyordu. Bana, “Yüreğin canını 
acıtıyor senin” dedi.
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“Ah, Mnasidika,” dedim, kadınların yüreği ora
da değidir. Bu zavallı bir kuş, güçsüz kanatlarını çırpan 
bir güvercin. Kadınların yüreği daha korkunçtur.

“Açılmamış mersin tanesi gibi, kırmızı alevlerin 
arasında, köpükler içinde yanar. Doymak bilmez 
Aphrodite işte beni tam oramdan ısırıyor.”

YOLUNU ŞAŞIRMIŞA

Şu ölümlü dünyada kadınların aşkından iyisi var 
mı, Kleon? Ama sen ağzının tadını bilmiyorsun ki. Ak
lın fikrin yavan zevklerde.

Oğlanların koynunda boşa harcıyorsun geceleri
ni. Görmüyor musun, ne gudubet şeyler! Bir onların 
değirmi kafalarına bak, bir de bizim gümrah saçlarımı
za. Bir onların göğsüne bak, bir de bizim ak memeleri
mize.

Kalçaları daracık. Oysa, bizimkiler âşıklarımız 
için açılmış bereketli yataklar gibi geniş. Dudakları
mızda damıttığımız şehvetiyse onlara ancak kıskanmak 
düşer.

Hastasın sen, Kleon, iyileşmen için bir kadın 
gerek sana. Komşum Gorgo’nun küçük kızı Styra’ya 
git. Onun kıçı güneşte açmış güle benzer. Hem istediği
ni de verir sana, çünkü o da aynı yolun yolcusu.

Çev: İzzet Yasar



9 0  MABEYİNCİ PAVLOS /  E s k i  Y u n a n

GEÇKİN SEVGİLİYE

Kurban olsun kız oğlan kız tazeliği 
Şendeki geçkinliğe güzel Filinna! 
İstemem ellenmemiş körpe memeyi,
Bu olgun yemişler benimken koynunda. 
Elin baharından güzeldir sende güz, 
Sende kış, elin yazından sıcak bana!

SIR

Semiramis ecenin surları sanki 
Seni benden ayıran şu ince fistan.
Gel atalım urbaları üstümüzden,
Et ete sarılalım, anadan doğma, 
kavuşmadık yerimiz kalmasın, güzel! 
Göğsün göğsümde, dudakların ağzımda 
Susalım, sessizlik ve sırdır ötesi.

Çev: Oktay Rifat
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GİZ

iki dolgun et kıvrımı
ve bir tutam pelin otu
ıslak çimenlerin arasında bitmiş

orda esrik yolculuklara çıkılır 
varolurken erir bedeniniz

ballıbaba çiçekleri 
açılmış orda burda 
-çok ucuz- 
di ler şeniz
özsuyu tükeninceye kadar 

emebilirsiniz

karışmak haddim değil gerçi 
"aktif, dinamik, heyecanlı" gençliğin

işine
lâkin, bir de şöyle düşünün, isterseniz:

hülyalı avlular kadar derin 
saatli bomba gibi sessiz 
yüreğinde atar 
-yüreği olan- bir kadının 
bacakları arasındaki giz
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AŞK DÖNÜŞÜ

OM! Yüce Haıi, dilber Hara! 
Saygıyla selâmlıyorum sizleıi.

Bu baygın bakışlı kız da kim? Neden titriyor dizleri 
Niçin sabah sabah düşmüş yollara?
Çiçeğe ne kadar da meraklı.
Kemerinde rebab.
Gözleri kor kor.
Belli ki bir aşk gecesinden dönüyor.
Entarisi terden ıslanmış,
Saçları dağınık,
Galiba hırpalanmış.
Hangi aı ı emmiş kızıl dudaklarını?
Hangi sürüden kaçmış bu ceylan?
Göğüsleri dimdik, bakışları fettan.
Sol eli ile saçlartını düzeltir, Sağ eli kemerinde. 
Tokasını kaybetmiş belli ki 
Sevda bahçelerinde.
Göz kapaklan şişmiş uykusuzluktan,
Alt dudağı olgun bir bemba gibi.
Kâküllerinin altında diş izleri, tırnak izleri.
İfritlerle mi düşüp kalkmış,
Bir kaplanla mı sevişmiş yoksa?

Çev: Cemil Meriç
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KADEH

Kadeh mutlu, usul usul gülümsüyordu; 
Dudağına değmişti, istekler içinde, 
Kuşlar gibi cıvıldayan Zenofıla’nın. 
Dayasa ağzını ağzıma, bir solukta, 
Benim de bütün canımı çekse n’olurdu! 

Çev: Oktay Rıfat
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İNCİR YAPRAKLARI

Yumuldular uğultular arasında.
İncir yapraklarını artık kim düşünürdü 
Sallanırken iki dalga arasında bir martı 
Bu yatağa, bu koltuğa, bu kuru tahtalara 
Düşmeden önce 
Eksiydi eksi şimdi iki artı.

Gömüldüler dalgalar arasına,
Ellerinde uzatılan ilk elma 
Yüzlerinde alı al bir kızartı 
Bekleyen yan yana ayrılıklardı 
Perdeler inerse az daha sürerdi 
Yumuldular, gözlerini yumdular.

Eksikti tamken bile hepsi bu kadardı 
Dumandı dağılır, çiçekti solardı 
Uçuşurken üflenmiş şeytan arabaları 
Anladılar, durdular, doğruldular 
Az önceki incir yapraklarını 
Aradılar, buldular, tutundular.



O v i i ) iu s 9 ')

SEVİŞME YOLU'ndan

Sevin, sevilin gençlik elden gitmeden,
Sessiz gelir yaşlılık, büker belini, sev.
Ya kürek çek, açıl denize, ya sabanı al toprağı 
Yar evlek evlek, ya kuşan okları,
Al mızrağı savaş, ya sev, gönül ver güzele...
Bir başka savaştır bu da, neler vermez sana. 
Efnutma! kadının yaşlısı anlar gönül işinden haaa... 
Denemeler yetiştirir işbilenleri 
Süslenir püslenir siler yılların izini 
Geçkin kadın, becerir süsü, genç görünür,
Bin bir incelik, güzellik koyar ortaya.
Gönül tadı çıkarmadır onlarca sevişme,
Bir başlayagör oynaşmaya, ne tutkuludur 
Anlarsın, birlikte çıkarır sevişmenin tadını,
Birlikte boşalır erkek de, kadın da.
Ben de sevmem sarmaş dolaş olmayı,
Yürek oynatmayı, birlikte gelmezse bel.
Çocuk sevişmesi bu, açmaz benim içimi. 
Tiksinirim sevişirken armağan verir gibi 
Davranan, bunu bir görev sayan, üstten bakan 
Kadından, istemem tadı duygusu görev kokanı... 
Kadın için görev değil bu bence, yaşamadır.
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Deli eder beni ezdikçe kadın iniltileri,
Binince, sıkınca, sıkıştırınca yalvarışları. 
Bayılırım severken bakmaya kadının, dönen, 
Dolunan gözlerine doyasıya.
Biterim sokuldukça kendini vermeyişine, birden... 
Vermez tadın iyisini ergenlik çağlarında,
Yedi yaşından başlar olgunlaşmaya 
Sevme, sevişme, birleşme duyguları.
Varsın yeni çekilmiş içkiler içsin evlenenler,
Ben eskisini severim, C onsu ller çağından kalma. 
Kolay kolay bükülmez, kırılmaz eski çınar,
Batar çıplak ayaklara yeni biçilen çayır.
Tutar mı H elen a 'mn yerini H erm ion e ,
Anasından güzel denir mi G eorge'ye?
Katlanan kazanır sevişmede 
Sonunda tadını çıkarır bol bol, güzelce.
Bak işinin eridir yatak birleşenleri sarmada.
Kapat odanın kapısını, dışarda kal ey M usa  
Sensiz de bilirler güzel konuşmasını.
Boş durmasın sol elin iki gönül bir olunca 
Yatakta, çok iş becerir parmaklar, yerinde, 
Sevişme, birleşme diye can attırır kadına 
Gizliden gizliye parmak uçları.

İnan bana, aceleyle tadı çıkmaz sevginin,
Yok yok, adım adım, suyunca suyunca olur.
Bir yol çıkar tadını, okşa kadını inceden,
Uyansın, dişilik damarı kabarsın, bırak 
Düşünme artık karşı koyar, utanır diye.
Görürsün ışıl ışıl yanar, dolunan gözler
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Suların üzerinde yansıyan güneş ışınlarınca. 
İnler, sarılır, acıtır, bırakmaz seni,
İniltiler, tatlı sözler dökülür ağzından. 
Sevişmede ne sen aşırı git, geç kadını,
Ne kadın bastırsın, üstün gelsin sana. 
Başbaşa varmak amaca, böyle çıkar tadı.
Bir erkek alta düşer, bir kadın 
Doyum olmaz tadına bunun.
Bir ikinci koşu başlar burada, sevişmede; 
Sürdüreyim dersen, işin tadını kaçırma 
Yenile, şipşak bir daha yapıver yaptığını. 
Korkulur bir yanı yoksa durmanın, çekinme, 
Sarıl bindiğin atın koşumlarına, dörtnala sür. 

Çev: İsmet Zeki Eyüboğlu
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CÖMERT KADIN

Apış arası cömert olan kadın 
Yağmurdan, rüzgârdan hoşlanır, 
Geceden ve boş sokaklardan, 
Kocasının yolculuğa çıkmasından da. 

Çev: Talât Sait Halman
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ATTHIS

Ruhun Senin 
Doygunluktan ince, 
Atthis,
Ah Atthiz,
Dudaklarını özlüyorum 
Dar memelerini.

Sen hırçın,
Sen eldeğmemiş.

Çev: Cevat Çapar
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ERKENDEN

Sarı kızla yorgan döşek 
Camın ağzında sabaha karşı 
Sarı kızın kolu bacağı 
Sarı Kızın memeleri 
Sarı kızın gün ışığı 
Sarı kızın ince uzun kavakları 
Sarı kızın ovaları dağları 
Sarı kızın bulutlaru 
Sarı kızın rüzgârı sbaha karşı 
Sarı kızla yorgan döşek 
Bulutlarla ovalarla dağlarla 
Rüzgârla yorgan döşek 
Sarı kızla yorgan döşek 
Yorgan döşek sabaha karşı



Yannis R ît s o s  / Yunanistan 1 0 1

EROTİKA’dan

ETÎN SESİ 
IX
Nasıl da güzelsin. Korkutuyor beni güzelliğin. Açım sana. Susa

dım sana.
Yakarıyorum: Gizlen, görünmez ol, kimse görmesin seni; yalnızca 

bana görün; örtün
saçlarından tırnaklarına kadar siyah bir saydam tülle 
ilkyaz ayının gümüş iççekişleriyle bezenmiş. Sesli harfler yayar 
teninin gözenekleri, imerod sessiz harfler; yasak sözcükler söylenir; 
sevişmenin gül patlamaları. Büyür tülün, panldar 
loş barların ve denizci meyhaneleriyle geceleşmiş kentin üzerinde; 
yeşil projektörler aydınlatır nöbetçi eczaneyi; kendi çevresinde 
hızla döner bir cam küre manzaralar sergiler dünyadan. Tökezler 

bir sarhoş
bedeninin soluğundan esen bir fırtınayla,
. Gitme. Gitme.
Böylesine somut, böylesine tutulmaz. Bir taş boğa 
sıçrıyor antik damdan kuru otlara. Tahta merdiveni tırmanıyor bir 

çıplak kadın
elinde sıcak su dolu leğen. Yüzünü saklıyor buhar. Havada 

yükseklerde
belirsiz hedefleri tarıyor bir keşif helikopteri. Sakın kendini.
Şensin aradıkları. Daha derinlere saklan ellerimin içinde. 

Durmadan
uzuyor kılları bizi örten battaniyenin 
gebe bir ayıya dönüşüyor sonunda. Sonsuz sevişiyoruz 
kırmızı ayının altında, zamanın ötesinde, ölümün ötesinde, 
benzersiz ve evrensel bir birleşmede. Nasıl da güzelsin. Korkutu

yor beni güzelliğin.
Ve açım sana. Ve susadım sana. Ve yakarıyorum sana: Saklan.
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XI
Bedenini betimlemek istiyorum. Sonsuzdur bedenin. Bedenin 
ince bir gül tacıdır bir bardak temiz suda. Bedenin 
bir yabanıl ormandır kırk kara oduncuyla. Bedenin 
derin buğu basmış ovalardır güneş doğmadan önce. Çan kuleli, 
akanyıldızlı iki gecedir bedenin; trenleri raydan çıkmış. Loş bir 

meyhanedir
bedenin sarhoş gemiciler ve tütün tüccarları dolu: Caka satarlar, 
bardak kırarlar, tükürürler, küfürler savururlar. Bedenin 
koca bir donanma -denizaltılar, kruvazörler, hücumbotlar; 

demirler
alınır gürültüyle, güvertede sular akar; denize atlar 
bir muço ortadirekten. Bedenin
çok sesli sessizlik, 5 bıçak, 3 süngü ve bir kılıçla delikdeşik. Bedenin 
saydam bir göl, -batık beyaz kent görünüyor dibinde. Bedenin 
kocaman, kanlı kollu, kıpır kıpır bir ahtapot ayın cam küresinde, 
öğleden som a son imparatorun cenazesinin ağır ağır geçtiği 
ışıklandırılmış caddenin üzerinde. Bir sürü ezilmiş çiçek 
benzinle ıslanmış asfaltın üzerinde. Bedenin 
eski bir genelev Proastion sokağında yaşlı orospularla dolu, 
ucuz yağlı kalemlerle boyanmışlar, uzun takma kirpikler takmışlar, 
deneyimsiz bir kız da var, -zevk alıyor yattığı her müşteriden 
paralan komodinin üzerinde bırakır, unutur saymayı. Bedenin 
gülpembe küçük bir kız; bir dilim taze ekmek 
ve tuza bamp kırmızı domates yer elma ağacımn altına oturup; elma 
çiçeklerinden birini göğsüne sokar arada sırada. Bedenin 
kulağında bir ağustosböceği bağbozumcunun, -menekşe rengi bir 

gölge atıp
esmer boynuna şakır tek başına üzümlerin hep birlikte 

söyleyemediklerini. Bedenin 
manzaralı bir harmanyeri tepenin en doruğunda— 
on bir bembeyaz at harmanlar başaklarını Kutsal Kitap'ın; altındır 

başaklar
küçük aynalar saplarlar senin saçlarına ve üç nehir parıldar
pırlanta taçlı iri kara ineklerin eğilip
su içtikleri ve ağladıkları yerde. Sonsuzdur bedenin.
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Betimlenmez senin bedenin. Ve ben betimlemek istiyorum onu, 
bedenime sımsıkı bastırmak, onu kendime sığdırmak ve ona 

sığmak.
Çev: Herki'ıl Millas - Özdemir İnce
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DEREDE YIKANAN KIZ

Gümüş bilekli bir kız yıkanıyordu derede: 
Avuç avuç su akıtıyordu 
Süt dolu memelerinin 
Altın elmalarından aşağı.

Adım attığında kalçaları kıvrım kıvrım, 
Kıvrak, sular gibi kaygan.
Eğilip eliyle örttü o güzelim kamını,
Ama tam örtemedi—
Tek bir elin örteceği kadar.

Çev: Talât Sait Halmarı
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YAYLADAN GELİRKEN

Yayladan gelirken yolun sağında 
Hoş geldin misafir in dedi bana 
Çıkardı memesin verdi ağzıma 
Yorgunsun sevdiğim em dedi bana

Gürleyen gök müdür esen yel midir 
Arap atı tavlasında bellidir 
Deste kâkül al yanakta gamlıdır 
İpek kâkül değil tel dedi bana

Biçare Ruhsati
hiç haram yemez
Birinin sırrını birine demez
Boynumuza farzdır beş vakit namaz
Ak göğsün üstünde kıl dedi bana



106 Safo

ŞİİR

Dayanılmaz

tatlısert ağusuyia 
dizbağlavımı çözen Aşk

bir sürüngen gibi 
yere seriyor beni

Ç ev: Cevat Çapan
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BİR TENHADA, CANIM

Bir tenhada, canım, elime girsen, 
İptida yanağın öpsem, okşasam, 
Mübarek leblerin ağzıma versen, 
Sevdakâr dudağın öpsem okşasam.

Dersem goncaların destime alsam,
Bir gece subha dek koynunda kalsam, 
Dert ile kollarım boynuna salsam,
O nazik dudağın öpsem okşasam.

Emsem gerdanını, sarsam belini, 
Söylerken işitsem şirin dilini,
Hak nasip eylese dersem gülünü,
O kalem parmağın öpsem okşasam.

Sıtkı der: Efendim, ağlatma beni, 
Sineme sarsam ol beyaz teni. 
Başından başlasam sevmeğe seni, 
Nihayet ayağın öpsem okşasam?...



108 Paulos SiLENTİARUS

NE ŞUNDADIR NE BUNDA

Memeleri avuçlarımda, 
Dudaklarımız iç içe.
İncecik boynunu 
gözlerimle yutuyorum. 
A frogen ela  sere serpe 
Bırakır kendini bana,
Ama bu bakire 
İstediğimi yaptırmıyor 
Yatağına almıyor beni.

Belden yukarısını 
Aşk tanrısına veriyor da, 
Belden aşağısını 
El değmemiş A te n a 'ya 
teslim ediyor.
İkisi arasında ben 
Pisi pisine pişmanım.

Ç ev: T alât S a it H alm an
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MESLEK SIRRI

Sevgilinin
Bakışlarından ve sesinden 
Ateşin yükselince 
Seçilecek tedavi yolu 
Onun o bal gibi tatlı 
Dudaklarından 
Günde üç kere 
- Sabah - öğle - akşam - 
Yudumlamaktır.
Felâketin
Daha büyüğünü önlemek 
Ve kalbi
Sıcak tutmak için de 
Bilinen en iyi
Ve sürekli tedavi yolu şudur: 
Sevgilinin
O yumuşatıcı göğüsleri 
Sıcak sıcak 
Usuldan usuldan 
Dokunuvermeli sana.
Meslek sırrı bu haaa!
Dediğimi yap 
Kimselere de duyurma...

Çev: L. Sami Akalın



1 1 O Cemal SüREYA 

SIMSICAK - ÇOK YAKIN - KİRLİ

Damakta serçe gibi seken bir şarap şimdi 
Ustamın üzüme attığı enfes düğüm;
Ve gözetimi altında çarkıfeleklerin 
Uzak buzulların soluğuna yatırılmış 
Binlerce saptan çekilen şu narin rakı 
Kumaşı çürütüyor lâcivert-beyaz hışmıyla, 
Nicedir içimde taşımakta olduğum 
Uçuk Minerva’ya göktaşları gönderiyor;
Bir çözülme dilimde sulardan yıldızlardan, 
Diyorum; nerede olursa olsun 
Bir ısırganı bile koynuna alıp yatabilir insan, 
Bu lebi deryanın,
Bu gelinciklerin,
Bu işin ve eylemin,
Bu hayatın, ölülerin ve kahramanların, 
Reçinenin ve kök bitkilerin,
Amberin ve keman telinin,
Kokuların ve tüylerin,
Boğucu yapağının,
Bu gündüzlük taslayan,
Bu şakayıklarla yumuşamış,
Yine de gücü eksilmemiş,
Bu seslerle değil 
Kelimelerle saptırılmış,
Bu çiçek tozlarıyla 
Işığın tutkusuyla karılmış 
Çamurun ortalık yerinde 
Bu gök talaşıyla tıkabasa
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Bu bir ilk ayinin hüznünü ve coşkusunu, 
Kabil'in genç sığının, öbürünün başağını 
Bir ateşin içinden geçiren 
Bu ince duman 
Tanrını! Tanrım!
Neler öğrenmiyor ki çetrefil güz 
Deneysiz bahardan,
Yabancım, diyorum birden, yabancım
Sevgili arkadaşım
Şimdi ben buldayım ya
Olmayabilirim az sonra
Her şeyi yüzüstü bırakabilirim
Bırakabilir miyim dersin
Bırakabilirsin
Sarışındır benim yabancım
İstesem İngiliz diyebilirim ona
Sarışındır
Saçları ikindiyle kakılmıştır 
Esmerdir
Kuşluk vaktini bir sancı gibi sokar göğsüne 
Ağzının şafağında volkan gülleri 
İstesem Arap diyebilirim 
Ve kumraldır
Ben istesem de istemesem de 
Derin mırıltısı içinden teninin 
İki çığlık halinde yükselir memeleri

Bacaklarının daraçısında
Bir yumak
Bir kırlangıç yuvası
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Bir söğüt yaprağı susuz ve erkenci 
Bir mermi yatağı derin ve pusuda 
Bir saat kapağı tık diye açılır 
Bir tünek dalgın güvercinler için 
Yabancım diyorum ona 
Geriye kalan bütün kelimeleri de 
Kamulaştırıyorum böylece,

Hadi sevgilim
Bir yudum süt koy yuvaya

Ve içiçe iki hilâl 
Sımsıcak, çok yakın, kirli

Unutma ki
İnsanlarımız gibi aşkımız da 
Kazılarla bulacak kendi güneşini 
Vakit ilerliyor Anadolu güneşi 
Peleponez güneşi olacak az sonra 
Boşa dönen bir çıkrık uzakta 
Avcumda Belkıs’ın delik incisi

YERALTI

Baba Mayakovski demişti ya 
Hani genç şairler için,
İşte benim de o yıllarda 
Bitmemiş hiçbir şiirim yoktu hemen hemen; 
Soluk soluğa yaklaşır rastlantı 
Yumurtlayıp giderdi avcuma.
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İstanbul’daydım, kimi zaman da Ankara’da
Evli kadınlardan açılmıştı bahtım
Yani dalında sevmeye alışmıştım kadım;
Bir süre de tatlı çişi gelmeye başlamış 
Öğrenci kızlar ardında sürttüm biraz, orda burda, 
Bugün bu huylarımın çoğunu bıraktım 
Tabii hepsini değil.

Bir de arkadaşım vardı: Haşan Basri
Kimbilir nerde şimdi
Bu Haşan Basri bir gün lâf etmişti.
Niçin olduğunu unuttum, önemli de değil.
Bir küfür ki
Paslı bir kilidin içinde
Yeşil bir kilidin
Kirli bir kilidin
Koç başlı bir kilidin
Kuma batmış bir kilidin
Yapışkan bir kilidin
Nal söken bir kilidin
Pelte bir kilidin
Sarkaçlı bir kilidin
Karmaşık bir kilidin
Direği kurgan sorguçlu
Gömü kakmalı
Hınçla perçinli
Dilinde gümüş yeğniliği
Horozunda tilki gülücüğü
Duyarlıksız bir öreke



İşbirlikçi bir kampana 
Lekeli bir gezinti 
Altındiş bir miğfer 
Bozuk bir kilidin 
Hakiki bir kilidin 
Kupon kesen bir kilidin 
Seçilen bir kilidin 
Bulanık bir kilidin 
Cevapsız bir kilidin 
Bilirkişi bir kilidin 
Bekâret kemeri bir kilidin 
Morarmış bir kilidin 
Ayaklı bir kilidin 
Tepeden tırnağa pusatlanmış 
Balyemez bir kilidin 
İpek filtreli
Beyaz eldivenleriyle uyuşturucu
Bülbüliye sayaçlı
Kölelik terleyen
Anız terleyen
Yeminli bir kilidin
Salt bir kilidin
Göksel bir kilidin

İşte o küfür birdenbire,
Anahtar yerine,
Bir yaz gününü döndürdü 
Bir kilidin içinde;
Gelip tıkandı boğazıma 
Arkadaşımın da boğazına 
O yaz günü

114
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Sonra nasıl oldu bıraktık işi 
Yahu dedik var mı bunun ötesi 
Ne yaptık ki bozulmasından korkuyoruz! 
Hemen dışarı attık kendimizi

İki alev gibi yürüdük sokaklarda 
Ben mavi-kırmızı o kırmızı-mavi 
Adım başında sağımızda solumuzda 
Binalar yükseliyordu duman gibi.

NU

Önü
Kapalıçarşı;
Arkası
Mısırçarşısı.

STRİPTİZ

Kaç nota var 
Do re mi fa sol lâ si 
Onun da üstünde 
O kadar giysi

Etekliği fa 
Sutyeni sol 
Pabuçları lâ 
Şapkası si

Sevmektedir onları 
Kendi bedeni gibi
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Usul usul giyinir 
Sabahlan evinde 
İşte do, sonra sırasıyla 

re 
mi 

fa 
sol 

lâ
Sonunda da şapkası si

Püsküren bir çiçek gibi 
Çıkar kapıdan

Gel ki geceleri sahnede 
Müzik başlamayagörsün 
Her şey hızlanır birden 
Açılıp kapanmaya başlar 
Burun delikleri

Hiç de uzakta olmayan 
Bir piyano eşliğinde 
Müthiş bir hışımla 
Atı atıverir 
Üstündekileri:
Alın size si

İşte lâ 
sol 

fa
mi

re
dooo!



HÜR HAMAMLAR DENİZİ

Kadınlar hamamında Güzin 
Bacağının birini suya uzattı 
Erkekler hamamında Süleyman 
Uzandı bu bacağı bir güzel öptü 
Öpsün bakalım

Kadın kısmı n’apar Güzin onu yapacak 
Bacağını azıcık yukarı çekti 
Süleyman yutar mı kaçın kurrası 
Bu sefer biraz aşağıdan öptü 
Hadi bakalım

Az daha biraz daha derken sonunda 
O güzelim bacak sudan çıkacak 
Bacakla beraber bir mesele önemli 
Acep Süleyman şlimdi nerden öpecek 
Dur bakalım

Erkakler hamamında Süleyman 
Az namussuz adam değilmiş hani 
Kalkıp dosdoğru Eskişehir’e gitti 
Geçirdiği gibi başına şapkasını 
Enflâsyon parasıyla otuz lira



1 1 8  William SHAKESPEARE / İngiltere

SONE

Yaradan, kadın yüzü çizmiş sana eliyle,
İstek dolu sevgimin efendisi, dilberi;
İnce kadın yüreğin öğrenmemiştir hile, 
Bilmez kadınlardaki kancık döneklikleri; 
Gözlerin daha parlak, kahpelikten yoksundur, 
Neye bakarsa baksın altın yaldız kaplatır; 
Erkeklerin en hoşu, en hoş şeyler onundur, 
Erkekleri büyüler, kadınları çıldırtır.
Seni yaratmış olsa kadın olarak önce 
Yaradan bile çılgın bir sevgi duyacaktı,
Ama bir hiç uğruna bir fazlalık verince 
Varlığına doymaktan beni yoksun bıraktı.

Değil mi ki kadınlar için yaratmış seni,
Sen sevgimi al, onlar sömürsün hâzineni.

Çev: Talât Sait Halman



Siiheylâ T a ş ç ie r  1 1 9

ÇIĞLIK

düğmelerimi çözüyorsun
sonra okşuyorsun
ağız dolusu öpüyorsun sonra
göğüslerim avuçlarında uç veriyor
sen soluk soluğa
ben çığlık çığlığa...

SEN

gözlerin deniz 
penceremin önünde

kabarıyor
büyüyor
cama vuruyorsun
açıyorum pencereyi
elimi uzatıyorum
köpük
köpük
geliyorsun
ıslanıyorum

tuzun
tuzuma karışıyor
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ARZU

ellerin
keçilerin memelerinde
kasıklarımda
hafif sancı

DAVET

hiç mi 
hiç
aklımda yoktu 
sevişmek...

ta ki
kuş havalanmcaya dek 

SOYUTUMUZ 

bir üçgen
ortasında iki diş sarımsak 
ve dövecek

DUYGULAR

aylardan aralıktı 
çırılçıplak geldim 
nefesinle sardın

güneş kıskandı 
kar eridi



Mümtaz Zeki T â ŞKIN 1 2 1

FANUSTAN AKAN İŞIK
YATAK
PİJAMALAR

Fanustan sızan ışık 
fanusta kızan ışık.
Bu ışık altında,

ondüle 
lüle lüle

saçlar.
Rönar kürklü kadın

fanusa doğru baktı 
ışık kadına doğru aktı

Rönar kürklü kadının
kalbine girmek için 
kalbini kadına verebilmek 

için
betonduvarlaıdan sızan ışık olacaksın 

ya da şık olacaksın 
Fanustan sızan ışık girebilir

ancak
rönar kürklü kadının kalbine

Yatak
Deniz köpüklerinden örülü bir yatak 
Parlak bronz karyolaya

serili bir yatak
Şimdi ona

iki pijama yatacak
iki pijama yatacak bu yatağa



Fanustan akan ışık
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tepeden bakan ışık

Rönar kürklü kadın
için adın 
tüccar olacak

Bu kadın
ya Fransız ya Macar olacak

Yatak
iki kişi yatacak 
köpükten yatağa

iki pijama yatacak

ve ertesi sabah
fanustaki ışık

bir göz gibi yumacak gözlerini 
çünkü söndürmeyi unutmuştur 
düğmeyi söndürmeyi unutmuştur 

pijamalar

Yatak
biraz
Biraz bozuk 
biraz

işte biraz 
şey olmuştur

hey olmuştur 
Fanustan akan ışık altında 

şey olmuştur 
hey olmuştur



Beyaz gülden yatak 
biraz
biraz bozuk 
biraz

biraz
Bu yatakta şey olmuştur 
heeyyy olmuştur

pijamalar birbirinin



1 2 4  Ercüment Ekrem T a l û

DEDİM DEDİ

Kız, yaz geldi bak, dedim; 
Evet, çok sıcak, dedi.

Kalk da gezelim, dedim; 
Hayır, otursak, dedi.

Burada ne var? dedim; 
Sanki konuşsak... dedi.

Adın ne senin? dedim; 
Sarı yapıncak, dedi.

Nerelisin sen? dedim; 
Yurdum çok uzak, dedi.

O kiraz nedir? dedim; 
Gülerek: “Dudak” dedi.

Göğsünde ne var? dedim; 
Açılmış zambak, dedi.

Getir koklayayım, dedim; 
Yok, olmaz, yasak, dedi.
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Bir öpücük ver, dedim; 
Bu ne iştiyak? dedi.

Seni sevdim pek, dedim; 
İnanmam, tuzak, dedi.

Zorla öperim, dedim;
Hele öp de bak! dedi.

Bağırır mısın? dedim; 
Hem de ciyak ciyak, dedi.

Pek şaştım buna, dedim; 
Ne var şaşacak? dedi.

Zulüm reva mı? dedim; 
Zulüm değil, hak, dedi.

Bu kadar naz ve işve 
Ta canıma tak dedi...

Tutup çektim kolundan; 
İlişme, bırak! dedi.

Silkinip kurtulunca, 
Güldü: “Avanak!” dedi!

Tepemizde bir karga 
Alay etti, “Gak!” dedi.



1 2 6  Sara TEA SD ALE

BAKIŞ

Stefan geçen yaz beni öpmüştü,
Robin de bu sonbaharda;
Kolin, bana sadece bir kere baktı,
Ama asla öpmedi.
Stefan’m öpüşü bir buğu oldu.
Robin’inki cıvıltılara karıştı.
Ama, Kolin’in gözlerinde saklı kalan öpüş 
Beni gece gündüz büyülemede.

Çev: H. Şaman
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ESKİ KARIM

Nedendir, biliyor musun;
Her gece rüyama girişin,
Her gece şeytana uyuşum,
Bembeyaz çarşafların üstünde; 
Nedendir, biliyor musun?
Seni hâlâ seviyorum, eski karım.

Ama ne kadınsın, biliyor musun!

SERESERPE

Uzanıp yatıvermiş sereserpe;
Entarisi sıyrılmış hafiften;
Kolunu kaldırmış, koltuğu görünüyor; 
Bir eliyle de göğsünü tutmuş,
İçinde kötülüğü yok, biliyorum;
Yok, benim de yok ama...
Olmaz ki!
Böyle de yatılmaz ki!



1 2 8

KÜÇÜK BİR KALP

(Jııles Supervielle den mülhem)
Asfaltın üzerinden 
Bisikletle geçen kızın 
Bacaklarının arasında 
Bir güvercin çırpınmada 
Ve küçük bir kalp,
Küçük bir kalp çarpmadadır



Walt W HITMAN 1 2 9

BENİ BİR KADIN BEKLİYOR

Beni bekleyen biri var, alabildiğine hazır, alabildiğine 
tamam, kusursuz bir kadın.

Bir eksiklik olacaktı dünyamızda, eğer erkeğin erkekli
ği, cinsiyet olmasaydı.

Cinsiyette her şey var, bedenler, canlar,
Anlamlar, sonuçlar, saflıklar, incelikler, ispatlar, söy

lentiler,
Türküler, emirler, sağlık, gurur, kadınlık sırrı, döl bere

keti,
Bütün ümitler, iyilikler, hediyeler, ihtirasların her türlü

sü, aşklar, güzellikler, yeryüzü nimetleri,
Bütün hükümetler, yargılar, tanrılar, dünyanın ünlü ki

şileri,
Bütün bunlar, daha niceleri, tohumun içindedir.

Sevişmenin tadını bilen ve çekinmeden söyleyen erkeği 
severim,

Sevişmeyi bilen ve çekinmeden söyleyen kadını seve
rim.
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Dişiliği olmayan kadım ne yapayım?
Beni doyuran, sıcakkanlı kadına, kadınlara gideceğim, 
Beni anlıyorlar, beni istiyorlar, benim değerimi bili

yorlar,
Ben de onların azgın kocası olacağım.

Onlar benden daha aşağı değil,
Yüzleri güneşlerle, rüzgârla yanmış,
Tenleri eski kutsal uysallığa, kuvvete sahip,
Yüzmeyi bilirler, kürek çekmeyi, ata binmeyi, güreş

meyi, ateş etmeyi, koşuşmayı, vurmayı, kaçma
yı, ilerlemeyi, dayanmayı da bilir onlar, 

Haklarını sonuna kadar bilirler— sükûnet içinde, açık
tırlar, kendilerini iyi tanırlar.

Sizi çağırıyorum, yaklaşın bana kadınlar,
Sizi bırakmam, ıslah edeceğim sizi,
Siz benimsiniz, ben de sizinim, bu işte hatır gönül yok, 

insanları düşüneceğiz,
Uykularımızda saz şairleri, kahramanlar yatar, 
Başkaları değil, onları yalnız ben uyandırabilirim,
İşte ben ey kadınlar, kendi yolumdayım,
Kimse durduramaz beni, büyüğüm, haşinim, sertim, 

ama sizi seviyorum,
Gerektiğinden öte canınızı yakmam, korkmayın, 
Devletlere gerekli oğullar, kızlar yaratacak erkekliğimi 

boşaltıyorum size,
Alabildiğine zorluyorum kendimi, yalvarmalara aldır

madan ben,
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Uzun zamandır içimde birikeni size doldurmadan geri 
çekilmeye niyetim yok.

İçimin coşkun ırmaklarım size boşaltıyorum size,
Gelecek binlerce yılı içinizde kucaklıyorum,
Size Amerika’nın ve kendimin en değerli aşılarını katı

yorum,
Sizden, ateşli, güzel vücutlu kızlar, yeni sanatçılar, mü

zisyenler, şarkıcılar doğacak,
Size ektiğim çocuklar, bir gün kendi geleceklerinin ço

cuklarını ekecekler
Tükenen aşkıma karşılık olgun kadınlar ve erkekler is

teyeceğim,
Onların da başkalarıyla, bizim gibi kaynaşmalarını bek

leyeceğim,
Onların da meyvalarınıza boşaltacağı coşkun sağanağa, 

benim şimdi size boşalttığım kadar güvenece
ğim,

Doğumdan, hayattan, ölümden, ölmezlikten, sevdalı 
ürünler bekleyeceğim,

İşte bunun için şimdi size aşk ekliyorum.

Ç ev: N evza t Üstün



1 3 2  Ehmede X aNİ

MEM Û ZÎN’den 
XXV

GELİN İLE GÜVEYİ BİRBİRİNE KAVUŞUYOR

Damat edeple kapıdan içeri girince,
Perdelerin ve örtülerin arkasındaki o mum,

Kalktı ve eda ile salınarak ona doğru gitti, 
Eteklerini nazla yerlerde sürüdü.

Zülüflerini yüzüne serpiştirmişti,
Ellerini perdeden çıkarmıştı.

Aydırdık yönünden Beytül’aksa* idi yanağı, 
Felek kandili onun sayesinde parlıyordu. 

Dünkü hicran derdinin şarabından sarhoş olan âşık, 
Yare kavuşmak şarabına hasret çeken âşık,

Önce helâl âdet gereğince,
Elini sürahiye uzattı, 

îçti şeker dudaklı sürahiden,
Dudak dudağa içtiler bir kadeh şarap

O berrak şarap, mahmurluğu giderince, 
Kokladı bol sulanmış gülleri ve sümbülleri. 

Kâh nergis ve lâle, kâh kırmızı gül,
Kâh reyhan ve menekşe, kâh sümbül,

Birbirine karışırdı... ve kucaklaşırlardı, 
_____ Kâh öpüşürlerdi. kâh ısırırlardı.
* Kudüste’ki, eskiden kıble olan cami.
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O kadar öperlerdi ki birbirlerini,
Öpme sırası vermezlerdi birbirlerine.

Elmaslar, mücevherler, alınlar ve dişler,
Hepsi değişip lâl ve mercan oldular.

Sevgi deryası o kadar coşturdu ki onları,
Elleri birbirlerinin boynunda, dudak dudağa ve kucak

kucağa oldular.
O şarabı çok içince sarhoş düştüler,
Ve şuursuz olarak ayaktan düştüler.

Artık oturmaya da güçleri yetmiyordu,
Yuvarlandılar birlikte secde için.

Yeniden secdeden kalktıkları zaman,
O kadar seviştiler ki birbirleriyle...

Birbirlerinin dudaklarından şeker kaçırdılar, 
Birbirlerinin yanaklarından kırmızı gül derdiler.

Evlenip gönüllerini birbirlerine bağlayınca, 
Kendileri için gül şerbeti karışımını yaptılar.

Üç gün ve üç gece art arda gönülden,
O susuz dudaklılar içtiler o şarabı.

Berrak şarabın şerbetini içenler,
Sonunda içmeye kanmayınca,

Şarabın neşesinin verdiği keyif,
Istırabın son haddine çekti onları.

Parlak çeneli ve saydam tenli gelin,
. Zifafı arzuladı ve ona meyletti.
Sarhoş ve ele ele olarak sarıldılar birbirlerine 
Oldu bir itişme ve yere düştüler.

Bazen birbirlerine sarıldılar, bazen de ayrıldılar, 
Kâh birlikte sallandılar, kâh titrediler.
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Kâh birdi onlar, kâh ikiydiler,
Kâh tekti onlar, kâh yapışık ve çifttiler.

Fil dişinden olan ok hedefe yöneldi,
Hedef ise sedef berraklığındaydı.

Hedef oktan isabet alınca,
İnci tanesini mercana çevirdiler.

Ok geri döndü izi kaldı orada,
Soyunu canı gönülden verdi ona.

Her zaman, gerek gündüz, gerekse gece,
Sevgiden önleri birbirine dönüktü.

O iki serkeş sarhoş, iki arkadaş,
Birbirine karşı boşaltırlardı ok torbalarını. 

Gerek gündüzleri, gerek karanlık gecelerde,
O iki melek öylece sevdiler birbirlerini.

Sanırdın ki iki kimyager,
Sanki mücevherleri ipliğe takmaya uğraşmaktadır. 

O ruh ve ceset birbiriyle yapışık,
İki vücut birbirinde kayboldu.

Leğen ve ibrikten akıtılanı 
Yükselttiler iterek ve saplayarak.

Karışım, süt ve şeker gibi oldu,
Hayat suyu ve kevser gibi karıştı.

Onlara yoktu asla, ne yemek, ne de uyumak, 
Hatırlarına gelmezdi su ya da ekmek.

O hafta tamamen oldu gerdek,
Durumdan haberdar olmadı bir tek fert bile.

Sonunda mutluluk derde galip geldi, 
Kavuşmanın derdinden gamlar gidip gizlendi. 

Çev: M eh m et E m in  B o za rs la n
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GİZ

Ne saklar ki kadınlar bilmem oralarında 
Çeyiz sandıklarında? Deri çantalarında

Korsanlardan kalma bir define mi gizlenen 
Yeraltı düşlerinin nemli mağaralarında

Bilinmez nasıl açar? Bin gül açar katmerli 
Bir gün buralarında, bir gün şuralarında

O nasıl bir şeydir ki; kanar hiç durmaksızın 
Kanar bir anı gibi dudak yaralarında

Fısıldanan kulağa öyküsü müdür aşkın 
Ki yankılanır bir gün sarhoş naralarında

Düşerken üzerine yorgun bir erkek başı 
Saklar gizini kadın meme aralarında

Et konuşur, çağırır ve depreşir ansızın 
Bıraktığımız tutku okul sıralarında

Arayıp da bulmaya yetmez bütün bir ömür 
Ne saklar ki kadınlar bilmem oralarında?



1 3 6  Y o g e s v a r a

BAŞLAYIP BİTEN SEVGİ

Hiç konuşmadılar, ince bir sanat kullanmadılar; 
Erkeğin eli dokununca başladı hafiften,
Kadının etekliği çözülünce sona erdi;
Kaç kere titrediler göz göze gelince.
Çabucak başladı ve bitti sevişmeleri.

Çev: Talât S a it H alm an
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DEVR-İ SAADET

İlk gördüğümde seni Kandilli’de 
Attığım harf Lâtinceydi uzaktan 
Batasıca Batıcılık!
Ve Türkçe kavilleştik o gece şenlen...
Lâkin Arap harflerine döndük 
Sarmaş-dolaş olunca nihayet 
Meğer sen de ben de Müslümanmışız.

MÜZEKKER

Bir Topkapı Sarayı kurdu tenin
Kubbe ve koltuk-altların ve harem dairennen
Saraybumumda
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Erotik şiirler de, sonuçta, birer aşk 
şiiridir. Ne var ki, bu aşk, cinsel aşktır. Aşk 
şiirlerinde sevgili yüceltilip övülür. Ona, 
öteki insanlardan kat kat fazla değer ve
rilir. Dünya bir yana; o, bir yanadır. Onun 
yokluğu, başkasına meyletmesi, âşık için, 
neredeyse, ölümdür. Oysa, erotik şiirlerde 
önemli olan, sevgili değil, cinselliktir; cin
sel ilişki ve eylemlerdir.

Bir sanat eserinin erotik olması için, 
sadece cinselliği işlem esi yetmez; onu 
yüceltmelidir de. Cinselliği hor gören, lâ- 
netleyen, onun, insanı aşağıladığını öne 
sürenlerin ürünleri erotik değil, cinseldir 
sadece.

Erotizmin olmazsa olmaz bir koşulu 
da estetiktir. Estetik sayesindedir ki; cinsel 
ilişki ve eylemler ayıp olmaktan çıkar, ge
nel kabule mazhar olurlar. 0

İnsanoğlunun kaşının gözünün, ko
lunun, bacağının varlığını kabul eden; a- 
ma, cinselliğini görmezden gelen bir top
lum için, erotik sanat, eğitici bir ilâç sayı
labilir.
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