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Giriş

Bu eser Sezai Karakoç ve genellikle İkinci Yeni hakkında olacak. 

Özellikle, bir kitaptan Sezai Karakoç tarafından yazılmış bazı şiirleri 

İtalyancaya çevrilecekler. Bu kitabın adı "Sesler"dir.

Avrupa'da Türk şiiri meşhur değil. Sadece Nazim Hikmet Avrupa'da 

ve daha genellikle dünyda çok tanınmıştır belki, çünkü o çok 

yönlümüş (ama daha sonra bu konudan konuşacağız). Böylece Avrupa 

başka Türk şairlerini hemen hemen boş verir. Onun için, bizce bu 

çeviri güzel bir fikirdir, çünkü mesela Sezai Karakoç ünlü değil.

Ama Türk şiiri "est un fait vivant"1, yani yaşayan,canlı birşeydir. Türk 

şiiri Türkiye'den dışarıda bir yankını hak eder. 

1941'de Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday bir kitapçığı 

yayınlamış. Bu kitapçığın adı "Garip"miş.  "Garip" tuhaf, acayip, 

Fransızca  "Bizarre", İtalyanca  "Strano" demektir. Bu kitap ile 

yepyeni bir hareket başlamış. Bu yeni şairler absürd, saçma, abes 

kullanmış ama bu saçma hayal veya rüya değildir. 2 Böylece, günlük 

hayat, argo, istihza, nükte siire girmiş.3 Ayrıca, bazen tekerleme ve 

1 P. Chuvin, M. Aquien, G. Dino “Entre les muraılles et la mer: trente-deux poètes turcs  
contemporains”, F. Maspero, Paris, 1982  s. 5

2 İvi, p. 9
3 A. Saraçgil, “La letteratura turca contemporanea: proposte di lettura”, Opera 

universitaria, Napoli, 1987 p. 275                                                                                     2 



 halk anlatımı  kullanmış. Bu ne demektir? Bu yeni şiir önceki 

temalardan çok uzaktır. Ama Garipçiler  yalnızca  genel temalar 

değiştirmişler. Garipçiler şiir kavramını değişmişler. Gerçekten, vezin 

ve tarz farklımış. Bu hareket Milli Edebiyat ve Nazim Hikmet'in 

siirine bir tepkimiş, çünkü şimdi önceki  şiir taslaklarını terk edilmiş.4 

"Garip" (sonradan Birinci Yeni) hareketi gerçeküstücülük'e doğru 

yönelir. Onun için bu yeni şiirler anlamsız gözükmüş. Garipçiler için, 

insanların arzu ve hayatı başlangıç noktasıymış. Örneğin, adamın 

hayatı sokakta, veya bir işsiz adam, yani günlük, sıradan belki,ama 

çok yönlü gerçek, bu baş temalarmış.

Burada "Garip" şiir bir örneğin, Orhan Veli tarafından yazıldı:

İstanbul'u dinliyorum

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor,

Yavaş yavaş sallanıyor

Yaprakalr ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda

Sucuların hiç durmayan çıngırakları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

4 İvi p. 273                                                                                                                           3



İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Kuşlar geciyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Serin serin Kapalı Çarşı;

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa;

Güvercin dolu avlular.

Çekiç sesleri geliyor doklardan,

Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Başına eski alemlerin sarhoşluğu,

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;

Dinmiş lodosların uğultusu içinde

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.5

5 İvi p. 41                                                                                                                              4



Birinçi Yeni, dediğimiz gibi, sadece 10 yıl dayanmış. Birkaç yıllık 

1940'dan sonra, gerçekten, yeni karşı tepkiler doğmaya başlamış6, 

çünkü Garipçi estetiği reddedilmiş. Yeniden yeni bir şey aranıyordu. 

Garip tarzı pek çok taklit edilmiş, ve bu şekilde şairane üretim 

önemsiz tekrarlamalar olmuş. Fikirleri bile sıradanmış. Onun için, 

yaklaşık onbeş yıl sonra, 1955'te Yedi Tepe ve Pazar Postası 

dergisinde yepyeni bir şiir takımı görünmüş. Bu yeni hareket  "İkinci 

Yeni" demiş ve baş temsilcileri Cemal Süreyya, İlhan Berk, Edip 

Cansever, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ece Ayhan, Ülkü Tamermiş7. 

Fakat, burada söz "akım" doğru değil, kuşkusuz daha iyi "kuşak", 

çünkü gerçekten ne yeni bir düşünce, estetik, çığır veya üslup varmış 

ne gerçek bir takım oluşturmuş 8, olsa bile, tabii ki, sanat görüşü 

aynımış. Şimdi Sezai Karakoç'un bir makalesinden Birkaç cümle 

okuyacağız: "Laleli'den dünyaya giden bir tramvaydayız! İşte yeni 

şiiri özetleyen bir mısra. Bu artık klasik şiirin yolculuğuna 

benzemiyor. Klasik şiir, azgın bir davetle neredeyse toprağın sonuna 

gider... Orhan Veli akımında ise insan Laleli'den çıkar bir yolculuğa ve 

tramvayla atlar; ama mutlaka Sirkeciye gider. Yeni gerçekçi akımda 

6 A. Kabaklı, Türk Edebiyatı. 3., Türkiye Yayinevi, İstanbul, 1969 s. 573
7 A. Saraçgil, İvi p. 274
8 A. Kabaklı, İvi p. 574                                                                                                        5



ise (çünkü bence yeni akım bir  çesit neo-realist akımdır) Leleli'den 

çıkar yolculuğa tramvayla ama dünyaya gider. Benim en küçük 

davranışı bile büyük bir haber gibidir. Yaşama vardır ve önemlidir, 

ama bir haber olarak. Neyin haberi? Bunu şair de bilmez. Orhan Veli 

akımı günlük çırpınışların şiiriydi, bu ise yaşamayı gerçek yaşamayı 

cevheriyle görmeğe, yoklamaya çalışıyor..."9 Bu şekilde adam veya 

insan başlangıç noktasıdır. Burada her şey biter ve başlar.  Şiirin 

konusu her zaman hayat, daha doğrusu, varlık çünkü (sonra bu 

kunudan konuşacağız) Varoluşçuluk İkinci Yeni'nin baş felsefeymiş. 

Ama bu şiirinde varlık  tek konu değil.  Bu şiir pratik şiirdir. Soyut 

fikir, kavram, tezler istemez. Bazen bu şiirlerde İsa veya İncil vardır, 

ama mistik veya din yok10. Bu laik şiirdir, olsa bile mesela Sezai 

Karakoç'ta böyle değil, yalnızca bir dekor, veya bir alettir. 

Tarafgirlikle belki, ama bazan, bence, mistik Karakoç'un şiirinde var, 

çünkü örneğin, bir eseri Yunus Emre hakkındadır. İkinci Yeni'de başka 

temalar bunalım, sıkıntı, yalnızlık ve, genel olarak, melankoli11. 

Çağdaş toplumda insanların endişesi başka bir önemli konudur. Bu 

şairler aşktan konuşmaz, ama bunun yerine sevişme var. Kadın bir 

melek gibidir, daha doğrusu kadın "anne" demektir: yeri ev veya 

9 İvi p. 575
10  İbidem
11 İbidem                                                                                                                               6



kasabadır, ve o kadın her zaman çocuklarını korur. Temin eden bir 

figürdür. Onda  cinsellik yok, sadece annelik. 

Yukardaki Sezai Karakoç'un makalesinden yeni şiir özelliği açıktır. 

Zaten, yeni estetik Sembolizm'dedir. İkinci Yeni hareketine göre, 

Birinci Yeni sadece biçimi yeğlemiş ve siirlerinde öz yokmuş. Öte 

yandan, argo veya kaba dil aşırımış. Kısacası, şiir sözcük oyunu, 

tekerleme, bulmaca bile ile önemsiz olmuş.12 Ayrıca, onlara göre Batı 

taklidi çok kötü bir şeymiş. Bence, mesela Sezai Karakoç'ta , yanlış 

olarak,  "Batı" yalan bir şey demektir, fakat "Anadolu" gerçek, doğru 

birşeydir ve böyle "Batı" imansızlıktır ve "Anadolu" İslam demektir. 

Ama bu İslam bir aile  veya bir annedir.

Rüya, alt-şuur, gerçek eşya, serbest çağrışım, rağbet, soruna inmemiş. 

Fakat, hepsi bir insan için çok önemlidir, daha iyi anadır. 

Gerçek şiir her insan için değildir, yalnızaca azlar onu anlayabilir13. 

Elit tabaka içindir. Folklor, günlük konuşmalar ve türkü yenilik değil, 

yalnızca yaratış noksanlığıdır. Bu şiir "montaj" ve "röprödüksiyon" 

gibidir14. Garipçilere göre, şiir kısır, basit, düşlersiz, soyutlamasıztır. 

Oysa, mantık bilmeyen gerçekler, şuur-altında, sanat için önemli ve 

ilginç olmalı15.  Bu belli: İkinci Yeni  Birinci Yeni'ye tepkiden doğmuş. 

12 İbidem
13 İvi p. 576
14 İbidem                                                                                                                               7
15 İbidem



1955'ten sonra, sanatçılar Varoluşçuluk'le katılmış, ve daha genellikle 

bu felsefe bütün dünya değistirmiş: edebiyat, tiyatro, sanat, hatta 

moda. On/ onbeş yıl savaştan sonra, dünya değistirmiş, insanlar 

sıkıntıda yaşamış, ve öte yandan yenilenmeyi aramış,ilkin ekonomi 

için. Bu çevrede esasında Heidegger ile, Varoluşçuluk felsefesi çok 

yaygın olmuş. Bu şekilde, şiirde bile Varoluşçuluk'un özellikleri 

varmış. Onun için, soyut, kapalı, ve anlamsız yeni siirdir. Hülya, 

sevgi, iç sıkıntısı, gizli bu baş temalardır. İkinci Yeni sembolisttir. Yeni 

psikoloji (Freud'in eserleri gibi), yeni mantık, belagat şiire girmiş. 

Kübizm, Fütürizm, Dadaizm Gerçeküstücülük'e ait olmuş16.  Aşırı 

değişmeler için (savaşlar, teknik yenilikler, dünya şartları), bütün 

dünya büyük bir deneme laboratuvarı olmuş. Şairlerin çoğu yeni 

tarzları başlamış. Bazı adları: Ezra Pound, Guillame Apollinaire, 

Rainer Maria Rilke, Thomas Sterns Eliot, Paul Eluard, Paul Claudel, 

Karl Krolow, v.b. Türk edebiyatında, Cenap Şahabbettin öncülük 

etmiş. Ahmet Haşim poetikasını şöyle anlatmış: "Şiir bir hikâye değil 

sessiz bir şarkıdır...  Herkesin anlayabileceği şiir yalnız kötü şairlerin 

işidir... Şiirin ma'nalı olmaktan önce daha nice endişeleri vardır... 

Muhayyile, yarasa kuşu gibi ancak şiirin yarı karanlığında uçar... En 

16 İbidem                                                                                                                                8



zengin, en derin, en tesirli şiir herkesin istediği tarzda anlayacağı 

şiirdir..."17 Nitekim, şiir işlevi "karışık duygulara ad koymak"tır.18 

Ahmet Haşim'den sonra başka şairler öncülük etmiş: mesela A. Hamdi 

Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, A. Muhip Dranas, Fazıl Hüsnü 

Dağlarca, Behçet Necatigil ve İlhan Berk. Bu takım Orhan Veli 

takımına karşımış,ama öte yandan Atatürkçülüğe ve toplumcu ideal 

bağlımış. Bazı şairleri Ahmet Arif veya Şükran Kurdakul gibi ihtilal 

ve sınıf kavgasıdan konuşmuş.

Şimdi biraz daha Varoluşçuluk hakkında yazacağım, çünkü bu felsefe 

her sanat görünüşüye girmiş ve özellikle şiir.

İkinci Dünya Savaşı sonradan, Existentialisme (Varoluşçuluk'nun 

başka bir adı) felsefesi roman, tiyatro, edebiyat, şiir, hatta elbise ve 

makyaj etkiler yapmış.

Sartre'a göre "Existentialisme" demek ki: "Varolma öz'den önce gelir. 

Yani insanı yaratan bir tanrı olmadığı gibi hayatın <a priori> bir 

anlamı da yoktur. Esasen, Tanrı'yı ve insanı yaratan (yani 

ma'naladıran) insandır. İnsan hayata verdiği anlam ölçüsünde 

değerlidir. Her kişi kendisi ve çevrisi için bir hayat, bir dünya seçimi 

yaparak <öz>ünü bu şekilde yaratır." Bu şekilde Existentialisme 

umutsuzluk bunalma melankoli felsefesi. 
17 İvi p. 577
18 İbidem                                                                                                                                9



Bozgun, çirkinlik ve tedirginlik  yön vermiş. Kesinler kaybolmuş, ve 

bu çağda felsefe, tarih, bilimde v.b. büyük ayaklanmalar varmış. 

Camus, Freud, Marks, Sartre ve Gerçeküstücüler birbirine ve çağdaş 

dünya etkiler yapmış ve çağını değiştirmiş. İkinci defa için, Freud ve 

Jung insan ruhundan konuşmuş, ve iç insanı ve derin-gerçeği sezmeye 

çalışıyorlar.19 Yeni sanat obscure (kapanık) difficile (zor anlaşılır) 

irrationel (mantığa uymaz) karakterize edilmiş. Türk şiiri daha Batı 

siire benzer. Nazım şekli, vezin, kafiye yeni bir anlam almış. Şimdi 

biçim değil, öz önemlimiş. Edip Cansever (O  1928'te İstanbul'da 

doğmuş, ve halk okulda okumuş. Evlenirken Üniversitesini durmuş, 

ve sonra  1946'da askerlik yapmış. 1950'de Kapalı Çarşı'da bir 

arkadaşla bir dükkan açmış. İstanbul, Yücel ve Türk Dili v.b. 

dergisinde siirini yayımlamış. Edip Cansever İkinci Yeni'nin bir 

liderdir, ve önce İstanbul'un zengin hayatından konuşmuş, sonra 

gerçeküstücülük'ü tercih etmiş,ve onun şiirinin tarzını şüphesiz 

alışılmamıştır. Onun benzersiz tarzı ve noktalaması onu bir 

gerçeküstücü yapar ama onun sözlüğü İstanbul'lu Türkçedir. Onun 

eserleri arasında var: İkindi üstü -1947, Dirilik-düzenlik -1954, 

Yerçeklimi karanfil -1957, Umutsuzlar Parkı -1958, Petrol- 1959, 

Nerde Antigoni- 1961, Tragedyalar -1964, Çağrılmıyan Yabub -1969 

19 İvi p. 578                                                                                                                         10



v.b.20 ) bu tema hakkında sonraki parçayı yazmış: "Mısra işlevini 

yitirdi, şiiri şiir yapan birim olarak yürürlükten kalktı... Duygularımız, 

gerilimlerimiz, düşünce ve coşkunluklarımızı başlatıcı bir öge, bir 

ölçü olmaktan çıktı. İnsanı, insanla gelen en çağdaş sorunları 

karşılayamaz oldu." (Dönem, Şubat, 1964)21 Şimdi Edip Cansever'in 

bir şiirini okumak ilginç olabilir:

İçinden doğru sevdim seni 

İçinden doğru sevdim seni  
Bakışlarından doğru sevdim de  

Ağzındaki ıslaklığın buğusundan  
Sesini yapan sözcüklerden sevdim bir de  

Beni sevdiğin gibi sevdim seni  
Kar bırakılmış karanlığından.  

Yerleştir bu sevdayı her yerine  
Yüzünde ter olan su damlacıklarının  

Kaynağına yerleştir  
Her zaman saklamadığın, acısızlığın son durağına  

Gül taşıyan cocuğuna yerleştir  
Ve omuzlarına daracık omuzlarına  

Üşümüş gibisin de sanki azıcık öne taşırdığın  
Tam oraya işte, uçsuz bucaksız bir düzlükten  

Bir papatya tarlasıyla ayrılmış göğüslerine yerleştir  
Ve esmerliğine bir de, eski bir yangının izlerinin renginde  

Saçlarının yana düşüşüne, onları bölen ikiliğe  
Alnından başlayan ve ayak bileklerinde duran  

Yani senin olmayan, seni bir boşluk gibi saran hüzne Yerleştir onu bir  
kentin parça parça aklında tuttuğun  

Kar taneleri gibi uçuşan  

20 L. Mitler, Contemporary Turkish Writer: a critical bio-bibliography of leading writers  
in Turkish Republican Period up to 1980, Indiana University, Bloomington, Indi, 1988,  
s. 69

21 A. Kabaklı, İvi p. 579                                                                                                       11



Ve her gün biraz daha hafifleyen semtlerine  
Yerleştir bu sevdayı her yerine.  

Ekledim ben tattığım her şeyi denizlere  
Bildiğim ne varsa onlar da hep denizlerden   
Sen de bir deniz gibi yerleştir onu istersen  

Sevdayı  
Ve köpüklendir  

Ve yaşlandır ki işte kederi anlamasın  
Ama dur, her deniz yaşlıdır zaten  
Öğrenmez ama öğretir mutluluğu  

Bizim sevdamız da öyledir, iyi şiirler gibi  
Biraz da herkes içindir. Ve gelinciğin ikinci tadına benzemeli  

Var eden kendini birincisinden  
Yani bir sevdayı sevgiye dönüştüren.  

Ben şimdi bir yabancı gibi gülümseyen  
Tanımadığın bir ülke gibi  

İçinde yaşamadığın bir zaman gibi  
Tam kendisi gibi mutluluğun   

Beni bekliyorsun  
Ve onu bekliyorsun beni beklerken. 22 

Onlar için, "mısraı  ölçü yapmak yerine usu ölçü yapmak" daha 

ilginçmiş. Bu şekilde,şiir nesir arasında ayırılık yok. Fakat bu iddia bir 

yenilik değil, çünkü mesela Halit Ziya Mensur Şiirler yazmış, olduğu 

için nesirle şiir olabileceği düşünmüş. Bu şekilde, yeni bir üslup 

doğmuş, yani başka bir lisan yaratmış. Anlamsızlık, bambaşka 

mantık,yepyeni kuruluş ve sözdizim bu şiir özellikleriymiş.  Türk 

edebiyatında kapalı şiirin başka bir örneği Servetifünün olabilir, çünkü 

soyut kelimleri, devrik tümce kullanılmış.Zaten İkinci Yeni'de özne, 

22 http://siir.gen.tr/siir/e/edip_cansever/icinden_dogru_sevdim_seni.htm                            12

http://siir.gen.tr/siir/e/edip_cansever/icinden_dogru_sevdim_seni.htm


tümleç ve yüklemler klasik mantıği uymaz.  Tümceleri parçalar, ve her 

yer bozar: bu şekilde yeni görüntü sağlanır. Örneğin "Kapalı çarşı" 

yerine "Kapalı karşı" v.b. 23 Mısralar arasında nispet yok veya uygun 

olmayan terimler yaklaştırır. Sözgelişi: "barbar bir inşaat sesi" veya 

"evrensel atlar", v.b. Sıfat ve ısım yanlış tamlamaları yapar, ve özne ve 

nesne ile yanlış fiiller kullanır, veya bazen fiil yok, veya pek çok fiil 

var. Büyük harfler ve noktalama işaretler gelişi güzelce kullanılır. 

Oktay Rıfat'ta "Kelimelerle oynamak, gerçekle oynamak, gerçeği 

kurcalamakla birdir."24 Cemal Süreyya'da: "Şiir, insanın evran ve 

dünya içinde, insan ve eşya karşısında kendini ayrı bir denemesidir... 

Törelerle çatışma içindedir bu yüzden Sanatın töreleriyle çatışır, 

kentin törelerile çatışır. Şiirin ve düzyazının töreleriyle çatışır." İkinci 

Yeni'ler geçerli bir mısra tekniği bulunamıyacağını düşünür. Başka bir 

özellik burada var: anlamsızlık. Ama anlamsızlık nedir? "İnsan 

birşeyler konuşmağa başlar ama konuştukları, söylemek istedikleri 

değildir. İşte budan bir saçma doğar, gelişir. Çok sesli öykünün en 

önemli bir temidir bu saçma."25 Fakat, şimdi, saçma ne demektir? 

"Saçma gündüsel (bir bakıma biyolojik) gerçeklerle düşsel gerçeklerin 

uyumsuzluğudur." (M. Gündüz Budak, Soyut, 2 Mayıs 1965). İlhan 

23 A. Kabaklı, İvi p. 580
24 İbidem                                                                                                                             13
25 İvi p. 581



Berk "Usunun çalışış düzenini sevmez, ona yetmez". O nesneler görür, 

bundan sonra ruhunde büyütür. Anlam hakkında, Sezai Karakoç'ta bu 

parça okuyacağız: "(...) Anlam, yeni siirde kendi öz fonksionunu 

yitirmiştir. Bir uyurgezerdir. Hafızasını kaybetmiştir belki. Şüphesiz 

mantığı düzyazı mantığıyle başlar, en az odur. Ama onunla yetinmez; 

onu kendi yapısının gereği işlerle yükler. Gerçi yeni şiir yer yer 

anlamsızlığı dener. Yer yer anlam boşlukları bırakabilir, anlam 

sıkıntıları çekebilir, anlam tatilleri yapabilir ama büsbütün anlamsız 

şiir düşünülmez. Çünkü şiir mantığı ne kadar değişik olursa olsun 

genel mantıktan çıkmadır.26" Bundan sonra, işte başka bir parça İkinci 

Yeni hakkında Edip Cansever'e göre: "İkinci Yeni, anlamsız değil. (...) 

İkinci Yeni bir evrimdir. Şiirimiz bazı yeni özlere varıyor. (...) Newton 

açık seçiktir, Einstein kapalıdır, diyebiliyor muyuz? Hayır... Şiir 

konusuna yeniden dönersek şunları söyliyebiliriz: şiiri acık kapalı diye 

ikilendirmek yanlıştır." Bu yeni üslup halk dilinden ve mantıktan, 

bilhassa sosyalist çevreden kaynaklanır. 27 Yeni siirde bir iç-musik var, 

ve bu musik kargaşaliğe  ahengini verir, çünkü şiir teması acı ve 

çiğdir. Bu şekilde, muhayyel madde ve canlı alem kurulur, ve ondan 

yeni bir nesneler düzeni doğar. Bu kapalı, soyut tarz çok ressamlar, 

26 İbidem                                                                                                                              14
27 İvi p. 582



heykelciler, beşteciler, mesela Pablo Picasso ve Paul Klee ile 

ortaktır28. 

Genel temalar karamsarlık, şüphe, bunalım, yalnızlık, yabancılıktır ve 

terimleri saçma, örtük, sıkıntı, soyuttur, yenik v.b. İnsan her zaman 

soyut bir insandır, hiçbir zaman genel insan değil. O konuşmaz,  ama 

düşünür, ve sevişir. Bazen o şairin kendisidir. Kadın, gerçek bir kadın 

değil, bir arkadaş gibidir, veya bir sığınaktır, ve böylece aşk yok, 

sadece sevişme var. 29

Şiir, maddeden değil, ruhdan doğar ve düş, tabiatüstü, fantastik, trans, 

alt-şuur'e bağlıdır. Marks'ta gibi, toplum, insana aldırır. Kısacası, şiir 

bir ihtiyaç'a cevap verir. Turgut Uyar  böyle söylemiş: "Şiir 

çıkmazdadır. Çünkü insan çıkmazdadır, sorunlara çıkmazdadır. 

Toplum değişiyor, insan değişiyor, insanın yeri değişiyor. İnsanın 

sorunları değişiyor."

Sonuç: İkinci Yeni soyut, anlamsız yapar. Ama bu anlamsızlık çağın 

değişmeleri doğar, ve bu değişmelere cevabını verir.

28 İvi p. 584
29 İvi p.585                                                                                                                          15



Sezai Karakoç

Hayatı

1933'de Ergani'de (Diyarbakır) doğmuş. Buraya, ilkokulu sonradan 

Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta ortaokulu, Gaziantep'te liseye gitmiş. 

Liseden sonra Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmış. 1950'de Gaziantep 

Lisesi'nden mezun edilmiş. Felsefe okumak istemiş,ve onun için 

Istanbul'a gitmiş. Fakat onun babası İlahiyat Fakültesi tercih etmiş, ve 

Sezai Karakoç çok genç, parasızmış ve Siyasal Bilgiler Fakültesini 

sınavına girmiş.  Sınav sonuçlarını beklerken Felsefe bölümüne bile 

kayıt yapmış, çünkü birinci sınavı  kazanmazsa Felsefe okuyacaktır. 

Burslu öğrenci olarak, Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesinde 

okumuş, ve 1955'te bunu bitmiş. Ayni yılda, Şiir Sanatı ile, "Diriliş" 

dergilerini cıkmış30. Çok gazete ile çalışmıs (mesela Sabah veya Yeni 

İstanbul v.b.) 1959-1965 yılları arasında, Maliye Müfettiş Yardımcılığı 

ve İstanbul'da Gelirler Kontrolörlüğü olarak çalışmış. Kısa bir müddet 

için, Ankara'ya çağrılıp Yeğenbey Vergi Dairesinde görevlendirilirmiş, 

ama sonra yine İstanbul'a görevi için dönmüş. 1960-1961 yıllarında 

yedek subay olarak askerliğini yapmış, fakat sonra yeniden İstanbul'a 

görevine dönmüş. 1965'ten 1973'e birçok kez istifa etmiş. 1973'ten 

hiçbir görev almadı. 1967'de yargılanmış, çünkü kitapları "İslamın 
30 S.K. Karaalioğlu, Türk edebiyatcılar sözlüğü, İnkılap ve Aka kitabevleri, İstanbul 1982 

s.305                                                                                                                                16



Dirilişi" ve "Yazılar" çıkmış. Onsekiz yaşında, ilk şiirlerile çıkarmış. 

Bazı dergilerinde  Hisar, Mülkiye, İstanbul, Pazar Postası, Soyut, Şiir 

Sanatı v.b. gibi yazmış.31 İstanbul'da Diriliş Yayınları ve Diriliş 

Dergisi'ni kurmuş; 1990 yılında, "güller açan gül ağacı" Diriliş 

Partısı'nı kurmuş. Yedi yıl Partinin Genel Başkanlığını yürütmüş. 2006 

yılında kültür bakanlığı özel ödülü ile ödüllendirilmiş. 2007 yılında 

Yüce Diriliş Partisi'ni kurmuş, ve Nisan ayından beri her cümartesi 

akşam, Yüce Diriliş Partisi İstanbul Başkanlığı'nda degerlendirme 

konuşmaları yapmış. Bu konuşmalar partinin internet sitesinden canlı 

olarak yayınlamış. 2011'de ,Sezai karakoç Cumhurbaşkanlığı edebiyat 

ödülüne layık görüldü, fakat o bu ödülü reddetmiş ve bunu almaya 

gitmemiş32.

Eserleri

Şiirler Kitapları

Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Sesler, Taha'nın Kitabı, Kıyamet 

Aşısı, Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Leyla ile Mecnun, 

Mona Rosa.

Deneme veya İnceleme Kitapları

Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif, İslam'ın Dirilişi, İslam 
31 İvi p. 306
32 Vikipedi "Sezai Karakoç"                                                                                                17



Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Ölümden sonra Kalkış, Mağara ve 

Işık.

Düzyazı Kitapları

Hikayeler I- Meydan Ortaya Çıktıgında, Hikayeler II- Portreler.

Üslup ve temalar

Sezai Karakoç'un şiiri  İkinci Yeni'ye bağlanabilir, fakat temalar 

bakımından şüphesiz yeni bir sestir.33 Karakoç'ta Anadolu kasabası 

ruhunu, inançları ve törenlerını bulabiliriz ve onun şiirleri semboller 

ve mistik memleğe bağlıdır: türküler içine girer. Ama bu kadar değil. 

O çok Türk inançları ve İslamı. Milli değerlerle bile bağlıdır: onun 

için o mesela Yunus Emre (1965) veya İslam (İslamın Dirilişi- 1967 

ve İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü- 1967) hakkında yazmış. 

İkinci Yeni'de genellikle din yok, ama burada çok önemli bir temadır. 

Şüphesiz, Sezai Karakoç onun akımıda başka bir "ses"tir. Onunda 

tasavvuf ve İslam var ama bence ona göre din yalnızca yakın özel ve 

derin bir şeydir. İslam, ev anne çocukluk demek. Onda çok özellik var 

ama bütün bir temaya bağladir. Bu genel tema (ama sonra daha iyi bu 

temadan konuşacağım) Anadolu, anneliğe bağladır. 

Çağdaşı Ezra Pound ve Paul Claudel ve T.S. Eliot gibi milli-dini 

33 A. Kabaklı, İvi p. 600                                                                                                      18



temalar hakkında konuşmuş. Şüphesiz, onun tarzı gizemci ve 

sembolcudur. Zaten mecazlar, imalar ve sezdirmeler birlikte koymuş. 

Sezai Karakoç demiş ki: "Bir ülküyle şartlanmak, sanat eserinin 

estetik bir değer almasına engel değildir."34 Onun için, estetik ve ülkü 

aynı zamanda çalişiyorlar.

Sezai Karakoç'ta belki kadın en önemli öğedir. Zaten, her şiirde dişi 

bir figür var. Fakat burada gerçek bir kadın yok, bu kadın melek 

gibidir. Daha güzel her zaman bu kadın  bir annedir. Evet, Sezai 

Karakoç'ta her kadın bir anne olmalı ve belki bu figür ruhunda kadın 

arketipitir : <Rubai>'da bulacağımız

"Doktor istemem Annem gelsin

Yataklar denize atılsın

Çocuklar çember çevirsin

Ölürken böyle istiyorum"35 

Bu şiirde kadın hemen hemen vücutsuz bir figür, düşünce yada 

hayalettir. Bir melek gibidir, ve böyle hiçbir zaman aşk'tan konuşmaz, 

sadece burada şefkat, koruma ve anne-çocuk bağlantı var. 

Örneğin: Köpük'te bulabiliriz:

"Bir kere kente girdin 

Bir kadını al onu  yont yont anne olsun
34 İbidem
35 S. Karakoç "Sesler: şiirler" Yağmur yayınları, İstanbul, 1968 s. 14                               19



Her kadın acıma anıtı bir anne olsun

Çocuklara açılan mavi kırmızı pencere anne"36

Anne çocuk arasında bağlantı çok önemlidir ve belki ana koşuldur. Bu 

bağlantı her zaman hayatımızda dayanır ama Sezai Karakoç'a göre, 

"Büyüyüp te çocuk kalmak"ta bulabiliriz:         

                                            "Büyüyüp te çocuk kalmak

İşte bu en büyük tehlike

Belki gün doğarken patlak verir"37 

Belki bir bando geçende

Bağbozumu beygir ve kuş

Dünya allak bullak olur

Yere iner insanüstüler ülkesi

Sen de orda uyurgezer"

Otto Rank'ta gibi, çünkü o der ki biz doğum gününde bir sarsıntı 

maruz kalırız, ve belki Karakoç'ta aynı düşünce var. 

Çocukluk anısı hep tekrarlar, şüphesiz özlem ile, çünkü çocukluk 

hemen hemen mükemmel veya en azından güzel, ama aynı zamanda 

şair bu anı yaşmamış, fakat hemen büyümüş: <Yapı Aralıkları>'da 

okuyacağız:
36 İvi p. 39
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"Çocuklar gözüzünü açın

Gün gelir iş işten geçer

Çember çevirmeyi unutmayın

Yapı aralıklarından bakmayı da

Çocuk dediğin bir eksik yanı olmalı

Ki ilerde vakit kalsın iyiliğe

Ben erginliği çocukluğumda yaşadım

Şimdi bilmiyorum niye"

Veya "Reklamlarda Yaşama"da

"Hep çocuk kalacak o

Elinde ekemek gülen çocuk

Bu çocuğun ilerisi yok

Bu çocuk ne iyi ne neşeli

Bir işi yapmak icin geldi

Bütün çocukların bir anı onda

O anı yakalamak için

Anneler anne olurlar"38

Sezai Karakoç'un çevresi büyük bir şehir mesela İstanbul veya Ankara 

38 İvi p. 16                                                                                                                            21



değil. O onun kasabını seviyor, ve bunun için şiirler yaziyor. Belki 

kasabada gerçek hayat bulabilir, ve burada bağlantılar bile daha 

samimidirler: büyük bir şehirde her şey yanlış, ve insanlarda  hiçbir 

şey için zaman yok, ve anakent veya metropol Batı gibi olmuş, fakat 

Anadolu'da Türk gerçek hayatı var, yaşan insanlar töreye göre daha 

mutludur. Kasabada, dağda hayat zor ama gerçektir. Mesela Köpük'te 

var:

"O gün kasabada

O gün kasaba

O gün kasap"39

Bu şiirde "kasaba" teması ancak tekrarlanır, belki çünkü şairin ruhu 

onun kasabasına bağlıdır.

Öüm hep bir tehdittir, hemen hemen köy üstünde uçar, kartal gibi ve 

saldırmak ister, ve onun için sık sık ölümünden konuşur. Fakat, Sezai 

Karakoç'a göre ölmek madde değistirmek dememektir, çünkü 

organizmadan ruh daha güçlüdür. Şüphesiz, bu şekilde Karakoç İkinci 

Yeni'ye bağlamış, onun karamsarlık, bunalım ve sıkıntısı  için. Ayrıca, 

onun şiiri gerçeküstüne bağlıdır: sık sık "anlamsız" cümle kullanıyor, 

fiiller yok veya pek çok, ve aynı fiil tekarlar. Noktalama hiçbir zaman 

39 İvi p. 48                                                                                                                            22



yok, her dizenin  başlangıçıda büyük harflar var. Bazen anlamını 

anlamak zor, ama okucuda düşünceler, duygular var, yani okurken şiiri 

duyabilir. Sözgelişi Sesler'de okuyabiliriz:

"Çocukların ayağını boyayan kadınları

Geçtim bir bir durup bakarak yüzlerine

Altından saçlarına

Bir deniz günle karışık değiştiriyordu renklerini

Kırmızı beyaz kırmızı beyaz dama

Açık deniz kenarında

Fareden ve çiçekten yapılmış bir çatı

Deve şiir uzmanı fil bilgi meleği

Bense sanat edindim

İpimi kelebek kanadını

Pervane yaprağını kemirmeği

Liman eksilen denizi tut

Şehir kuruyan karıncaları topla  
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Ben ağımı ortasından kestim (...)"40

ve Eski Kirazın Gereği'de:

Kiraz ölünün kadehinin yanındaki

Fakirler hastahanesinde komodinin üzerindeki

Yemek için değil çekmek için dudaklara

Ölürken kiraz koymalı ağızlara

Görebileceği bir yere koydurdu kirazları

Kiraza baka baka öldü

Hangi aydınlık içindeydi biliyorum

Hatırlıyordu çocukluğundaki

Kiraz bahçelerini eski kirazın gereğini"41

İki bu örnekte açık ki noktalama yok, ve her şiirde aynıdır. 

Sezai Karakoç'un dili pek çok zor, anlamı  ve üslubu kapalılardır ve 

söyleyişi çarpıktır. Bu çünkü genellikle İkinci Yeni akıl ve mantık 

istemez ve adamın derinliğini, şuursuzunu tercih eder. Birinci Yeni 

şüphesiz daha sadeymiş, bunu Orhan Veli'nin şiirlerinden görebiliriz. 

Anlam açık, hep noktalama ve armoni var. Bu şiirleri okurken, okucu 

anlamı anlabilir.  Aksine, Sezai Karakoç'un bir şiirini anlabilir için, 
40 İvi p. 33
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çok dikkat, çok çalışma gerek. Arada sırada herşeyden önemlisi bir 

yabancı için bir şiirini anlamak mümkün değil.

Şüphesiz Sezai Karakoç "Türk" bir şairidir. O pek çok Anadolu'na 

bağlıdir, ve bu bağlantını bölmek imkansız. Anadolu bir tatlı anne 

gibidir, ve onu terk etmek çok zor. İstanbul'da da Karakoç Anadolu'yu 

düşünmeye devam eder ve onun temaları Anadolu'dan konuşurlar. 

Anadolu sadece bir yer değil, fakat daha bir duygudur. Bu "kalbın 

yeri" anne, ailem, çocukluk, gerçek hayat, küçük ama önem şeyler. 

Karakoç'ta babanın figürü yok, varsa yalnızca "soy" demektir ama 

hiçbir zaman sevişme dememektir. Bu şekilde, Sezai Karakoç mesela 

Nazim Hikmet gibi değil. Nazim Hikmet, belki Türk en meşhur şair, 

açık ve "dünyanın şehirlisi"dir. Onun Türkiyesini şüphesiz seviyor, 

fakat belki "normal" bir Türk vatandaş değil. O bütün dünyanı seviyor, 

her yer, her şehir, onun evidir. Nazim Hikmet her insana şiirler yazar, 

o esnektir. Bütün dünya onu biliyor, ve onu seviyor. Pablo Neruda 

gibi, her insan duygulandırbiliyor, çünkü onun şiirleri ile bizden 

konuşur. Sezai Karakoç böyle değil, o "dünya bir vatandaşi" değildir. 

Sezai Karakoç bence dünyanın değil, Anadolu'nun şairidir. Onunla bir 

duygu var ama doğrudan değil. Çok düsünmek gerek, çok çalışmak 

gerek. Duygu varsa, peki bir okucu çok düşünmeli ve yanlızca bir 

düşünceden sonra bir duygu başlabilir. Onun için, belki uluslar arası 



bir seyirciler için onu beğenmek pek çok zor, ve yabancı ülkelerde 

Sezai Karakoç'u yayınlamak biraz zor. Onu iyi anlamak için, Türk 

kültürünü iyi bilmek gerek ve Anadolu'nu biraz bilmek ve sadece 

sonradan her şey daha acıktır.

Belki her zaman şiir bizim gönüllerimize konuşur yalnızca bazen 

hemen onu anlabiliriz, bazen böyle değil.
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Sesler



Voci

 





Eski kirazın gereği

Kiraz ölünün kadehinin yanındaki

Fakirler hastahanesinde komodinin üzerindeki

Yemek için değil çekmek için dudaklarla

Ölürken kiraz koymalı ağızlara

Görebileceği bir yere koydurdu kirazları

Kiraza baka baka öldü

Hangi aydınlık içindeydi biliyorum

Hatırlıyordu çocukluğundaki

Kiraz bahçelerini eski kirazın gereğini
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L'esigenza dell'antica ciliegia

La ciliegia che è vicino al calice del morto

Che sta sopra i comodini negli ospedali dei poveri

Non per mangiarla per tirarla con le labbra

Quando uno muore bisogna mettere una ciliegia sulle bocche

Han fatto mettere ciliegie in un posto che si potrà vedere

E' morto guardando fisso la ciliegia

Io so in quale luce era immerso

Ricordava giardini di ciliegi che erano nella sua infanzia l'esigenza 

dell'antica ciliegia
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Tan

Akşama kalyon kalyon çıkartma yapmış gibi

Toz içinde kırıldı bir güvercin

Bir yeşil çizgi ve bir palmiyenin

Eğilip te bir kelime söyleyişi ovadan

Gecenin öğleye düşüşü yuvadan

Kılıcın patlayıp donuşu durmadan

Bana bir bildiri büyü sultanından

Kızıl bir yıkılış çürüyüşten de ileri

Mor bir suda eridi eridi eridi ışık

Aya bakıp öksürdüm öksürdüm öksürdüm öksürdüm

Gül vakitlerini hükümünü sürdüm

Sur dibi bir kıyamet kopuşunda
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Lo spuntar del giorno

Alla sera il galeone è fatto come una calcomania

Nella polvere è stata ferita una colomba

Una linea verde e il dire di una palma

Una parola piegandosi dalla pianura

Il cadere dal nido della notte a metà

La spada che esplode e si raggela all'infinito

A me un messaggio dal sultano dell'incantesimo

Una distruzione rossa anche oltre dalla putrefazione

  
 

In un'acqua violacea la luce è svaporata

Guardando la luna ho tossito ho tossito ho tossito ho tossito 

Sono stato sovrano dei tempi della rosa

La base  delle mura nell'esplosione di un tumulto
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Somut

Bağda bahçede evde

Gezinmiyor ki o yüksek öfke

O savaş kokusu av hali

Mutfağa kilere dönük av borusu

Her esyanın bir konumu yok evde

Mirasın mirası çocuk sesleri

Geceyle ışıkla o tabiatüstü yarış

Soğuğa sıcağa o insanüstü tepki

Tüyü onurdan horoz

Yankılı at gözegöz köpek

Pınar hışırtılı kedi

Ve evin mercan gözlü fereleri

Su indi bozuldu barış

Değişti insan ören çizgi

Kışsa bir şimşek gibi geldi

Eve kar yağıyor boyuna şimdi



Concreto 

Nella vigna nel giardino in casa

Non farnetica che quella grande rabbia

L'odore di quella guerra la condizione della preda  

Il corno da caccia verso la dispensa in cucina

In casa non c'è un poso per ogni cosa

Le voci dei  bambini eredità dell'eredità

Quella gara soprannaturale con la notte e con la luce

Quella reazione sovrumana al freddo e al caldo

Il gallo ha le piume per l'orgoglio

Un cavallo che riecheggia un cane vendicativo
 

Una fonte un gatto frusciante

E i topi di casa dagli occhi di corallo

L'acqua è discesa addio pace 

La persona è cambiata una sfilza di rovine
          

E l'inverno è arrivato come un lampo

A casa la neve adesso scende senza posa
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Reklamlarda yaşama

Hep çocuk kalacak o

Elinde ekmek gülen çocuk

Bu çocuğun ilerisi yok

Bu çocuk ne iyi ne neşeli

Bir işi yapmak için geldi

Bütün çocukların bir anı onda

O anı yakalamak için

Anneler anne olurlar
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La vita nelle pubblicità 

Rimarrà sempre bambino lui

Bambino sorridente pane nella mano 

Questo bambino non ha futuro

Questo bambino non è né buono né gioioso

E' venuto per fare una cosa sua

In lui un momento di tutti i bambini

Per acciuffare quel momento
 

le madri diventano madri
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Büyüyüp te çocuk kalmak

Büyüyüp te çocuk kalmak

İşte bu en büyük tehlike

Belki gün doğarken patlak verir

Belki bir bando gecende

Bağbozumu beygir ve kuş

Dünya allak bullak olur

Yere iner insanüstüler ülkesi

Sen de orda uyurgezer
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Rimanere bambino anche crescendo  

Rimanere bambino anche crescendo

Ecco qua il più grande pericolo

Forse il giorno quando nasce esplode

Forse quando passa una banda 

Vendemmia destriero uccello

Il mondo è confuso

Il paese dei sovrumani scende a terra

Anche tu là sonnambulo



Yapı aralıkları

Çocuklar gözünüzü açın

Gün gelir iş işten geçer

Çember çevirmeyi unutmayın

Yapı aralıklarından bakmayı da

Çocuk dediğin bir eksik yanı olmalı

Ki ilerde vakit kalsın iyiliğe

Ben erginliği çocukluğumda yaşadım

Şimdi bilmiyorum niye
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Le fessure dell'edificio 

Bambini aprite i vostri occhi

Arriva un giorno che è troppo tardi 

Non dimenticatevi di giocare con i cerchi

E nemmeno di guardare attraverso le fessure dell'edificio

Quello che tu chiami bambino deve avere una parte assente

Che il futuro sia lasciato alla bontà

Io ho vissuto nella mia fanciullezza la maturità

Adesso non so perchè
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Kapamak için gözlerini

Kurumuş kullanılmamış karpuzlar mı

Hastalara soy kadınların armağanı

Horoz tüyü nerde incir yaprakları

Örtmek için yüzünü ölen adamın

Dilimizi bilmeyen kül içinden çıkmış

Yere alışmamış küçük çocuklar bulmalı

Kapamak için gözlerini 

Örtmek için yüzünü ölen adamın
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Per chiudere i suoi occhi 

Sono angurie secche inutilizzate?

Il regalo delle donne nobili ai malati 

Dove sono le piume del gallo le foglie di fico?

Per coprire il viso dell'uomo che muore

E' uscito dalla cenere colui che non sa la nostra lingua

I bambini piccoli non abituati al posto devono trovarle

Per chiudere i suoi occhi

Per coprire il viso dell'uomo che muore
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Kanarya

Sevgiden kireç tutmuşum

Yarım tozlu pencerem

Haber bağbozumundan

Bir beygir ve bir kanarya

Otobüs durağında

Deniz kıyılarında

Her çocuğa her insana

Bir beygir ve bir kanarya

Bir deniz kıyısında

İçim sedef ve kan

Dağıtırım çocuklara

Kitap ve kanarya
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Il canarino 

Dall'amore ho preso calce 

La mia finestra impolverata a metà

Dalla vendemmia una notizia

Un destriero e un canarino

Alla fermata dell'autobus

Sulle sponde del mare

A ogni bambino a ogni persona

Un destriero e un canarino

Sulle sponde di un mare

Il mio intimo madreperla e sangue

Effondo ai bambini

Libri e canarini
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Kalorifer

Odanın tam ortasından kalorifer

Yiğit borularıyla geçer

Yukarıda ısıtır aşağıda yakar

Şanlı paçavralara sarın

Yarının kahramanını

Neşeli vakitlere doğru kalorifer

Odadan yiğit borularıyla geçer
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Il calorifero 

Dall'esatta metà della stanza il calorifero

Passa con i suoi tubi valorosi

Timido e necessario passa

Riscalda sopra brucia  sotto

Avvolgete in gloriosi stracci

L'eroe di ieri

Verso tempi felici il calorifero 

Passa dalla stanza con i suoi tubi valorosi
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Rubai

Doktor istemem Annem gelsin

Yataklar denize atılsın

Çocuklar çember çevirsin

Ölürken böyle istiyorum
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Quartina 

Non voglio un dottore  che venga mia Madre

Che i letti siano gettati al mare

Che i bambini giochino con i cerchi 

Così voglio che sia quando morirò
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Rubai

Evde ne kadar şapka varsa

Geçmiş günlerin başarısı kini

Çocuklar kullanışlı hale kor

Oyun içinde de olsa hepsini
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Quartina 

Quanti sono i cappelli in casa

Il rancore per il successo dei giorni andati 

I bambini li mettono in un luogo comodo 

Anche se fosse per un gioco
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Rubai

Çocuklar bana kalırsa yoklar

Yok çocuk falan yok öyle şey

Hayal edilmiş ekler olacaklar

Ailelerin melankolileri için 
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Quartina 

Per quanto mi riguarda i bambini non ci sono 

Niente bambini o cose del genere non esistono

Saranno protesi immaginate

Per le malinconie delle famiglie

                                                                      54



Sesler

1.

Çocukların ayağını boyayan kadınları

Geçtim bir bir durup bakarak yüzlerine

Altından saçlarına

Bir deniz günle karışık değiştiriyordu renklerini

Kırmızı beyaz kırmızı beyaz dama

Açık deniz kenarında

Fareden ve çiçekten yapılmış bir çatı

Deve şiir uzmanı fil bilgi meleği

Bense sanat edindim

İpimi kelebek kanadını

Pervane yaprağını kemirmeği

Liman eksilen deniz tut

Şehir kuruyan karıncaları topla

Ben ağımı ortasından kestim
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Voci

1

Le donne che colorano il piede dei bambini

Le ho passate fermandomi e guardando  uno ad uno i loro visi

I loro capelli d'oro

Un mare misto al giorno cambiava i suoi colori

Una dama bianca rossa bianca rossa

Sulla riva del mare aperto

Un tetto fatto da un topo e da un fiore

Il cammello specialista di poesia l'elefante angelo di sapienza

Ed io mi son fatto un'arte 

Di rosicchiare la mia corda l'ala di farfalla

La foglia di falena

Porto tieni il mare che diminuisce

Città raccogli le formiche che asciugano

Io ho tagliato la mia rete dal mezzo
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2.

Karpuz kesilmemiş ölünün yanında

Kadınlar çamaşırları açma saltanatında

Hiç kullanılmamış suların kenarında

Atalar yeni yapılan kentin civarında

Tren kan tarla ve sen o kadınsın

Horoz seslerinin portresini çizdiği

Sünger içlerine gizlenmiş

Şairlere bitmeyen menekşe

En derin denizde yosun halinde

Büyük kalabalık bir caddede kaybedilen

Ve dağ hamam balık

Çocuk kiraz mavna

Ölülerin yatağı sonsuzluk çayırları

Fildişinden bir doktorum

Elimde yalnız ölen gelir

Ben ölümden sonrasına bakan bir doktorum

Liman eksilen denizi tut



2

L'anguria non tagliata di fianco al morto

Non aprire la biancheria nel sultanato delle donne

Sulle rive delle acque mai utilizzati

I padri vicino alla città che è stata fatta nuova

Il treno il sangue il campo e  tu sei quella donna

Il cui ritratto il canto del gallo ha tracciato

Nascosti nei pori delle spugne

Violetta che non cresce ai poeti

Come alga nel mare più profondo

Una grande folla che si disperde in una via

E la montagna le terme il pesce

Il bambino la ciliegia il barcone

Il letto dei morti pascolo dell'eternità

Sono un dottore d'avorio

In mano tengo una collezione di mari

A me viene chi muore solo

Io sono un dottore che guarda a ciò che è dopo la morte

Porto tieni il mare che diminuisce 



Şehir kuruyan karıncaları topla

Ben agımı ortasından kestim

3.

Kilise kırılan çanlar camiler uzayan minare

Renkli pencerelerden içeri giren ışık

Kurşunu kıran mermeri yaran ışık

Mum diken namaz kılan kalabalık

Ayni tehlikede erimiş 

Heykel insan ve deniz

Cambaz altından ip kaçırmak isteyen insanlık

Ben ben ben bütün bunların dışına çıktım

En soğuk sularda yıkanmış gibiyim

En soy arap atlarına binmiş gibi

İçimden bir aysberg geçiyor

Eskimoları otobüs duraklarında aştım

Liman eksilen parçalanan denizi tut kurutma

Şehir kuruyan karıncaları topla

Sıcakta kuruyan ağımın ortasında 

                                                                                                           59



Io ho tagliato la mia rete dal mezzo

3

La chiesa le campane infrante le moschee il minareto che si allunga

Dalle finestre colorate entra dentro la luce

La luce che fende il piombo che divide in due il marmo

La folla che recita la preghiera che innalza una candela

Sciolta nel reale pericolo

Statua persona e  mare

Il funambolo l'umanità che gli vuole strappare la corda da sotto

Io io io sono uscito fuori da tutti questi

Sono come lavato nelle acque più fredde

Come salito sui cavalli arabi più nobili

Mi passa dentro un iceberg

Sono andato oltre gli eschimesi nelle fermate dell'autobus

Porto non asciugarlo tieni il mare che frantuma che diminuisce

Città  raccogli  le formiche che asciugano

Nel mezzo della mia rete che asciuga nel calore

                                                                              60



4.

Bir turist deniz kıyısında otel arıyor

Otellerde garsonlar boştur bakışıyorlar

Laubali yolculara dönük hepsi

Keskin renkli elbiseli kadınlar

Bir avrupa şehrindeymişcesine memnunlar

Bu şehrin neyi eksik ki şöförü hamalı çiçekçisi var

Arasıra sığındığım cami kıyıları

Gülen canlı mezartaşları ölüm diri mest

En çok şaştığım insanların geçmiş vakti kazarak çıkartmaları yer  

altından

 Bir parça parça çıkışı var onun da

Sonra o parçaları güne göre dağıtıyorlar

İki nişanlı turiste göre

Arasıra turist olasım gelir doğduğum yerde

Denizler kaçar Dikilitaş devrilir Çemberlitaş yıkılır gibi olur

Hamamlar kar odaları gibi soğuktur

Bu yerde bitmeyen bir kış vardır bana mahsus
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4

Un turista cerca l'hotel sulla riva del mare

Negli hotel i camerieri sfaccendati si guardano l'un l'altro

Tutti sono rivolti ai viaggiatori informali

Donne con vestiti dai colori pungenti

Felici come fossero in una città europea

Che cosa manca a questa città che ha l'autista il facchino il fiorista

Di tanto in tanto i lati della moschea in cui mi rifugiavo

Le sue tombe sorridenti vivaci incantate e vigorose con la morte

Il tempo passato dalle persone che troppo mi hanno impressionato  
scavando la 

calcomania da sotto

C'è anche la sua uscita in frantumi

Poi a seconda del giorno disperdono quei pezzi

Secondo due turisti fidanzati

Talora forse il turista  viene nel luogo in cui sono nato

Sarebbe come se i mari scappassero, Dikilitaş si riversasse 
Çemberlitaş fosse demolita

Le terme sono fredde come stanze di neve 

In questo posto c'è un inverno infinito a me riservato

Porto tieni il mare che diminuisce



Şehir kuruyan karıncaları topla

Ben ağımdan korkuyorum

Ben ağıma güvenemem

5.

Geldiler oturdular bana söylediler onu

Kimsenin bilmediğini bulutu biçen kılıcı gösterdiler

Diller en ince şiirden daha ince çince

Anlattıkları şehir bütünüyle mermerden

kadın ellerinden inilir denizlerine

Orada her şey sessiz bir ses içinde

Geceyle gündüz farklı loş bir aydınlıkta

Güneş batmakta olan bir bahr soyunda

Geldiler oturdular anlattılar

Dedikleri falan da filan da orda

Falan ki bir gemide batmıştı son hayali sendin

Filan ki bir otobüs kazasında can vermişti

Bir kayada

Falan ki senin en sevdiğindi hastahanede tek başına gitmişti

Filan ki bir parkta iki olmuştu biri alınmıştı tarafımızdan

Martılar uçuştu arılar bal yaptı aslanlar ağladı anlatırken



Città raccogli le formiche che asciugano

Io temo la mia rete

Io non posso fidarmi della mia rete

5

Sono venuti si sono seduti me lo hanno detto

Hanno mostrato la spada che taglia la nuvola che nessuno conosce

La loro lingua è delle poesie più fine cinese ancor più fine 

La città che hanno descritto è di marmo

Si scende ai suoi mari dalle mani di donna

Là ogni cosa è dentro una voce senza suono

Notte e giorno sono in una luce cupa diversa

Il sole nell'acqua di una primavera che sta tramontando

Sono venuti si sono seduti hanno raccontato

Le cose che dicevano erano là

Il tale che è affondato su una nave l'ultimo sogno eri tu 

Il tale che ha perso la vita in un incidente d'autobus

Su una roccia

Il tale che tu amavi di più è andato da solo all'ospedale

Un  tale che in un parco era diventato due uno è stato preso da parte  
nostra

Mentre narravano i gabbiani sono volati via le api hanno fatto miele i  

leoni hanno pianto 



Atlar kişnedi katır tepindi eşek anırdı onlar anlatırken

Karıncalar doğan güne doğru koşuştular

Kediler farelerden vazgeçti onlar anlatırken

Yılan oynadı akrep bir kere daha intihar etti

Balıklar midyeye midyeler istiridyeye döndü

Çiçekler açılıp kapandı güller yandı

Onlar anlattılar

İçimde ölen öldü kalan kaldı ben ayni

6.

Arkamdan trenler geçiyor koşuşuyor

Balıkçılar kayıkçılar akşam yolcuları

Deniz kıyısına inen kızlar

Öğrenciler yenilen yenilmeyen gençlik

Işıklar yanıyor deniz fenerleri

Deniz büyüyor büyüyor büyüyor

Kayalar birer birer atalarımıza dönüyor

Yunanlı romalı arap

Her kaya uçan bir arap süvarisi

Gerçek memleket mı ortaya çıkan



Mentre loro narravano i cavalli hanno nitrito il mulo ha scalpitato  
l'asino ha ragliato

Le formiche hanno corso tutte insieme verso il sole nascente

I gatti hanno rinunciato a dar la caccia ai topi mentre loro  
narravano

Il serpente ha giocato lo scorpione ancora una volta si è suicidato

I pesci si sono rivolti alle cozze le cozze alle ostriche

I fiori appena aperti si sono richiusi le rose si sono bruciate

Loro hanno raccontato

Dentro  di me chi è morto è morto il superstite è rimasto e io sono lo  
stesso 

6
Dietro di me i treni si rincorrono

I pescatori i barcaioli viaggiatori della sera

Ragazze che scendono alle rive del mare

Gli studenti gioventù che si rinnova o meno

Le luci brillano i fari del mare

Il mare cresce cresce cresce

Enormi rocce 

Si rivolgono ai nostri padri ad uno ad uno

Greco romano arabo

Ogni pietra un cavaliere arabo che vola

E' il paese autentico che esce



Yeni şehirler yere mi batan

Kalk git diyor içimde bir insan sesi

Mavi beyaz yeşil insan

İçimde yeni bir heykel yontuluyor kandan

Bir fırtına büyüyor kandan

Başlıyor içimde bir kan gecesi

Git diyor içimde bir insan sesi git kulak ver o sese

Mezarlara yerleşmiş adsız ölümsüz o sese
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Sono le nuove città che affondano

Alzati vai dice dentro di me la voce di una persona

Persona blu bianca e verde

Dentro di me una nuova statua viene scolpita di sangue

Una tempesta cresce di sangue

Inizia dentro di me una notte di sangue

Vai dice dentro di me la voce di una persona vai presta orecchio a  
questa voce

A quella voce  immortale senza nome venuta a riposarsi sui  
mausolei
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Köpük

Portakal buğusudur yalıyan seni beni

Kentte bşlarken gece horozun terkettiği

Bir kadını havlıyor taşıyor o ıssız köpekler ki

Kırmızı bir karpuzun ortasından kesilen ö köpekler ki

Deniz mi dedin ne denizi

Ben Kristof Kolombun uşağı değilim

Ben ırmakçıyım denizci değilim

Kulağımda ne bir aşk ne de bir kürek sesi

Bir meydan uğultusu barbar bir inşaat sesi

Bir kere kente girdin

Bir kadını al onu yont yont anne olsun

Her kadın acıma anıtı bir anne olsun

Çocuklara açılan mavi kırmızı pencere anne

Sen bu şehrin sokaklarından geç sonsuz pencerelerle

Ve sonra yıpratılan ne

Mavi bir alıkonan
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Schiuma 

La condensa dell'arancia che sfiora te me

Nella città quando inizia la notte il gallo che se ne va

Ringhiano contro una donna, si innervosiscono quei cani reietti che

Quei cani che sono tagliati dal centro di un'anguria che

Il mare che cosa chiami mare

Io non sono il servitore di Cristoforo Colombo

Io sono un uomo di fiume, non sono un marinaio.

Nel mio orecchio non c'è un amore e nemmeno il suono di un remo

Il ronzio di una piazza il rumore di un barbaro palazzo in  
costruzione

Tempo fa sei entrato nella città

Prendi una donna dalle forma che sia madre

Ogni donna monumento di compassione sia madre

La madre  finestra blu e rossa che s'apre ai figli

Tu dalle strade di questa città tardi con finestre infinite

Prendi una persona liberala che sia un bambino

E poi che cos'è che perde il suo vigore

Ciò che si mantiene blu
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Bu köpekler neyi havlıyor hangi kadını

Bu horozlar neyi üperiyor çocukları mı

Sabah ki marul ortası kırılan bir gemi direkte

Vakit çicek bozuğu bir akşam tepkisi

Bana ayrılan hangi arap atının terkisi

Hangi çadır düşüncesi ve çöl

Bir mermerin rüzagardaki savruluşu çöl

Kadın giyeceklerinin kıvranışı kızılda

Bir kırmızı biber salgını develer

Yeter suyun anıtlaşması çelik çiçek biatı

Bir kere kente girdin

Felçli kadın karyolaya bağlı haliç

Ergenlik gençkızlık işletmesi karyola ki

Karyola ki bekar bir ölümünfener alayı şöleni

Azrailin boyuna büluğa erdiği gerdeğe girdiği

Eleni Eleni karyolada düşünen kadın

Yalnız ve som karyolada düşünen kadın

Her erkeği papaz sanıp günahı günah olarak çıkartan

Her gece güneşi ısıran
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Questi cani a cosa abbaiano a quale donna

Questi galli che cosa fanno rabbrividire i bambini

La mattina lattuga su un albero di nave spezzato a metà

tempo fiore mandolino il responso di una sera

Qual è la sella di cavallo arabo che mi tiene separato

Quale idea di tenda e deserto

Deserto dispersione di un marmo che è nel vento

Nel rosso l'agitarsi dei vestiti della donna

I cammelli la secrezione di un peperone rosso

La fedeltà del fiore d'acciaio il movimento dell'acqua è sufficiente

Un tempo sei andato alla città

La donna paralizzata legata al letto è un'insenatura

E' il letto che amministra l'adolescenza e la verginità

Il letto che è banchetto alla luce di una torcia di una ragazza morta  
mai sposata

Azraele che incessantemente raggiunge la pubertà, che entra nella  
stanza nuziale

Donna che nel letto pensa a Elena

Donna sola e vergine che pensa nel letto

Che toglie come colpa la colpa di immaginare prete ogni uomo  

Che morsica il sole ogni notte



Köpekler neyi havlıyor hangi gülü

Horozlar neyi üperiyor savaşı mı

Bir yumurta ortasında gece yarısı

Sen ey şair ki ellerini kollarını çarmıha gerdin

Ölüm ki tabiatüstü hayatların meneceri

En yeni buluşu intihardır

Pipon yanıyorsa seni ölüm çeker

Gül yetiştirmiyorsan seni ölüm

Samanyolu jet iziyse seni ölüm

Rüya bir lağımın anıları olur

Onarılmış bir soda gün doğar kırmızı

Ölüm bana günde iki kere göz kaş eder

Gün doğarken ve gün batarken

Sonra bir fil hortumunu dolar bitkilere

Bir karpuz ikiye bölünür bir hasta evinde

Yenilmemek üzre için ile birliıkte

İşte bunun gibi sizi aziz eden yaşlanmak

Yaşlı bir hastada tortusu olur ölmenin

Ve siz ey bir karpuzu ikiye bölmenin

Ustalığına ermiş kutsal kişiler akşam sularında

Karpuzun eskittiği gözlerim



I cani a che cosa abbaiano a quale sua rosa

I galli che cosa fanno tremare la guerra

Nel mezzo di un uovo la metà della notte

Tu o poeta che hai allungato alla croce le tue mani e le tue braccia

E' la morte che è manager delle vite soprannaturali

La sua nuovissima scoperta è suicidio.

Se la tua pipa arde la morte ti tira

Se non coltivi rose te la morte

Via Lattea se la scia dell'aereo te la morte

Il sogno diventa ricordi di fogna

Ristorato con un'acqua tonica il giorno nasce rosso

La morte durante il giorno mi strizza l'occhio due volte

Quando il giorno nasce e quando cala

Poi una proboscide d'elefante si riempie ai vegetali

Un'anguria è divisa in due nella casa di un malato

Sebbene non stia per essere mangiata

Ecco così vi gioca uno scherzo l'avanzare dell'età

Un malato anziano diventa feccia della morte

E voi ehi siete persone sacre che hanno raggiunto la maestria

Di suddividere in due un'anguria verso sera

I miei occhi che l'anguria ha consumato



– Kim karpuzu onarır kim kaynak atar ona-

Konuşan sessiz bir tarihi yükselten karpuzun

Kırk derece

Ölümün tantanayla gelip otağını kurduğu

– Başarırsa gelen askeri

Başarmazsa başka yere gönderir çeriyi

Hep planlar kurar

Aklı fikri insandadır

En yeni buluşu intihardır -

Ölüm bir ay çekimi zamanı dönemi denizidir

Kalkar kalkar seni çeker

Gül kokusunu alıyorsan seni ölüm çeker

Ölümün terkisi birden genişler

Yollarda sincap kalıntıları görürsün

Kedilerin köpeklerin aç kaldığını düşün

Koyunların develerin sıraya girdiğini kesilmek için

İntihar dedikleri patronu da sınadık

Ağzını aradık iş yok onda

Kullanışsız ve antik bir şapka



- Chi ripara l'anguria chi la salda

Una storia che parla senza voce dell'anguria che si ingrandisce

Quaranta gradi

La morte che viene solenne e monta la sua tenda

Se ci riesce spedisce il soldato che viene

Se non ci riesce spedisce la milizia ad un altro posto

Chi pone fine a questa milizia senza fine che ogni giorno di più si  
rinnova

Sempre crea piani

Mente e intelletto sono nell'uomo

La sua più recente scoperta è suicidio 

La morte è un'attrazione lunare il tempo il periodo il mare 

Sale e sale  ti attira

Se prendi il profumo della rosa la morte ti tira

La sella della morte improvvisamente si allarga

Nelle strade vedi tracce di scoiattolo

Pensa che i gatti e i cani rimangono affamati

Che pecore e cammelli si mettono in coda per essere sgozzati

Abbiamo provato anche il padrone che dicono suicidio

Abbiamo cercato la sua bocca niente da fare

Un antico cappello inutilizzato
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Meksikalıların şapkasına benzer

Ölümden bir demet derlenen ölümlerle

Derlenen insan ölümleriyle kervankıran yıldızına bakmak

Çıkmak Samanyoluna

Doğu ne batı ne

Suvare ve matine

Duvarda bir resim akıyor gençliğe

Çiçeklere çiçeklerdeki mirasa

Sarı SaltıkAhi Evren çalımlı bir kiraza

Çılgın öğlende

Nerden nereye ey köprü ey iskele

Yabancılar yalancılar hırsızlar

İki yatık iki dik karşılıklı iki tahta

Arasında bir insan

Tophane ölülerine ait tabutlar da figüran

Sonra ilahilerin paraya çevrildiği an

Sonra küçük kızlar su satan

Gelin gelinlerin gecesini taşıyalım yatağımıza

Ki ölüm insanları kıra kıra varmadan yatağımıza



Assomiglia a un sombrero

Con le morti che sono raccolte in mazzo dalla morte

Guardare Venere con le morti degli uomini falciati

Uscire alla Via Lattea

Cos'è l'est cos'è l'ovest

Serata e mattinata

Alla giovinezza scorre un'immagine sul muro

Ai fiori all'eredità che è nei fiori

Un'amarena attraente Sari Saltik Ahi Evren42

Nel pazzo pomeriggio

Ehi ponte ehi scalo da dove a dove

Stranieri bugiardi ladri

Due orizzontali due verticali due piani contrapposti

Là in mezzo una persona

Una comparsa: bare dei morti della fonderia

Poi l'attimo inni che sono convertiti in denaro

Poi bimbette che vendono acqua

Portiamo ai nostri letti la sposa nella notte delle nozze

Che la morte a furia di spezzare gli uomini ancora prima di arrivare
ai nostri letti

42 Si tratta rispettivamente di un derviscio e di un filosofo turco vissuti nel XIII secolo.



Bu yatak şimdilik kutlu yataktır

Ölüm ki aç bir köpektir arar bizi

Bir köpek havlıyanan çok şafak aydınlığında

Akşam kente bir meryem gibi girer

Bir çocuk kutsal bir çocuk doğurur gibi

Her yönden bir ses yükselir bu karanlık nedir

Kurban kesilirkenki karanlık

İbrahimin bıçağındaki karanlık loşluk aydınlık

Keskin ışık

İsmail

İsmail bir çocuk başından serçe geçen

Mavi bir gül nöbeti sertçe geçen

Omzundan arşlar dökülen

Artık dünyanın yarısı ay yarısı güneş

Karşılıksız borçalanan ve çiçek ödeyen güneş

Ufuklara çiçek ödeyen güneş

Artık herşey öbürüne ışık tutmakla ödevli

Otomobilin ışığı yol için söz gelimi

Birinci dünya harbi



Questo letto adesso è un letto sacro

La morte che è un cane affamato ci cerca

Un cane che abbaia soprattutto nella luce dell'aurora

La sera entra nella città come una Maria

Come se una bambina partorisse un bambino sacro

Da ogni lato una voce sale “questa oscurità che cos'è?”

L'oscurità di quando si sgozza per il sacrificio

Il buio l'oscurità l'aurora che è nel coltello di Ibrahim

Luce aguzza

Ismail

Ismail un passero che passa dalla testa di un bambino

Il turno di una rosa blu che inesorabilmente passa

Volte dei cieli  che vengono riversate dalle spalle

Finalmente metà del mondo è luna metà è sole

Sole che paga fiore e che è indebitato gratis

Sole che paga il fiore agli orizzonti

Alla fine ogni cosa è obbligata a fare luce a quell'altra

La luce dell'automobile per strada per esempio

La prima guerra mondiale
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İkinci dünya harbi

Artık her şey öbürüne ışık tutmakla görevli

Işık tutmakla var ışık tutmakla ayakta

Herkes kendini kurtarabilir ancak bu karanlıkta

Öbürüne ışık tutar sade

Öbürüyse ışık tutar sade

Birer birer yakılır bütün sağlık çarşafları

Yaşlılıksa taşınacak pusat değil 

Her köşe köşebaşları deniz dibi dişli köpklere yurt

Köpekler bu dişlere sahip değil bu dişler o köpeklere sahip yani

Diş geriye geriye doğru uzamış uzamış incelmiş yumuşamış  

tüylenmiş de bir köpek oluş sanki

Yoksa kıyımda mı avlıyorsun sen ey şeytan

Geçtim akrep kokan duvar diplerinden

İncir düşmüş loş yollardan

Bir haber gibiyim Musadan

Sabahları moditen akşamları equanil

Geliyor boyuna geliyor yalnızlığın gülmeleri

Denize kentler çizen kent iten kentler çeken

Ardına kentler bağlı



La seconda guerra mondiale

Alla fine ogni cosa è responsabile di far luce a quell'altra

C'è luce se si tiene a tenerla in piedi a tenerla

Ciascuno può salvarsi nonostante questa oscurità

Soltanto fa luce a un'altra cosa

E l'altra semplicemente fa luce

Ad uno ad uno sono bruciati tutti i lenzuoli nuovi

Quanto all'anzianità è meccanismo da trasportare

Ogni angolo di strada e  profondità del mare sono patria ai cani dai denti  
appuntiti

I cani non sono padroni dei loro denti, sono i denti che sono padroni dei  
cani

Dente si è allungato indietro è dimagrito è diventato soffice ha anche 
messo su pelo

Come fosse un cane

Oppure tu demonio stai cacciando sul mio ciglio

Sono passato da sotto le mura maleodorante di scorpione

Il fico è caduto dalle strade oscure

Sono come una notizia da parte di Mosè

Alla mattina il Moditen alla sera l'Equanil

Le risate della solitudine vengono in continuazione vengono

Al mare che tira le città che spinge la città che disegna le città

Le città sono legate indietro
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Kent tüküren kent soluyan bir gemi

Zülküfül Dağının bahçeleri

Yalnız orda açar özel bir peygamber çiçeği

Ağız yakan özel bir peygamber çiçeği

Sultan Şehmuş ve Veysel Karani

İncir yaprağıla sildiler gözümü çocukken

Ve sen ey sıcak doğu gecelerinin bitmeyen göz ağrısı

Çocuklara mahsus çocuklara ait çocuklara dair göz ağrısı

Kırmızı mürebbi andıran gözotu

Yalancı fakat acının yemişi kanlı göz bezleri

Türbe önlerinde sahicisinden daha gerçek

Daha fizikötesi sara taklitleri

Ve ağızlarda mecusi meşaleleri

Tembelliğin kehribarı Bitlis Saroyan

Ağızları yakan sigara ilk çağ kokan kav

Birinci dünya harbi namazı

Babamın namazı

İkinci dünya harbi namazı
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La città la città che sputa minacciosa  una nave che respira  
ansimante

I giardini della montagna di Zülküfül

Solo là si apre un fiordaliso eccezıonale

Un fiordaliso straordinario che infiamma la bocca

Il sultano Shehmus e Veysel Karani 

Da bambino con le foglie di fico mi hanno asciugato gli occhi

E tu infinito pianto d'amore delle calde notti orientali

Stanchezza dell'occhio riservato ai bambini dei bambini per i  
bambini

L'eufrasia che ricorda l'inchiostro rosso

Bende dell'occhio insanguinate frutta secca di menzogne e delle  
pene

E' più reale del reale di fronte al mausoleo

Più metafisiche le imitazioni dell'epilessia 

E nelle bocche fiaccole zoroastriane

Ambra dell'indolenza è Bitlis Saroyan

Stoppino che sa di primitivo sigaretta accesa nelle bocche

La preghiera della prima guerra mondiale 

La preghiera di mio padre

La preghiera della seconda guerra mondiale
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Ölümsüzlük gençlik aşısı o ikindiler

Evi sokağı çarşıyı onaran Yasin

Paslanan güneşi sığayan sure

Atalara doğru yürüyen sure

Eve ve ellere can veren sure

Geceye zikzaklar çizdiren sure

Güneşi batıran doğuran sure

Hamile Meryemi doğurtan sure

Evin taşlığına çiçekler serperek

Yağmuru çatıda döndüren sure

Huzuru geceye ekleyen sure

Gece gündüz bir bekçi gibi

Ebedi bir gözücü nöbetçi gibi

Evin yüreğinde bekleyen sure

Vahşi bir kiraz yedik eski bir eskimo okulunda

Ve yeşil bir dondurma mezarlıkta 

– Bir fosfor dondurması koyarak gel

Bir çocuk şapkasının içine -

Ve gül Nemrudun yaktığı ateşte açan



Quei pomeriggi vaccino di giovinezza e immortalità

 Yasin43 che ripara la casa la strada il mercato

Sura che sta nel sole arrugginito

Sura che cammina diritta verso i padri

Sura che regala vita alla casa e alle genti

Sura che disegna linee a zigzag alla notte

Sura che fa calare e nascere il sole

Sura che assiste nel parto la gravida Maria

Spargendo fiori al cortile della casa

Sura che fa girare la pioggia sul tetto

Sura che infonde tranquillità alla notte

Notte e giorno come un guardiano

Come guardiano una sentinella eterna

Sura che attende nel cuore di casa

Abbiamo mangiato una ciliegia selvatica nella scuola di un vecchio  
esquimese

E un gelato verde nel cimitero

-Vieni a mettere un gelato al fosforo

Dentro il cappello di un bambino-

E la rosa che sboccia nel fuoco che Nemrud ha acceso
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Koncalanan açılan gelişen İbrahimin elinde

Tatlı bir su içe gerçekler saçan bir mağara

Urfada yıldızların yıldızdan ayın aydan

Günün günden fazla bir şey olduğu orada

Uzanan bir yarı ölü eli kirazdan kiraza

Kirazsa hep aynı ıraklığı bozmamakta korumakta

İçilemiyen bir su bardakta

Aklı düzeltmenin mümkünü kutsal balıklarla

Her şey bir kere daha yanlış gibi

Şeker şeker diye soluyan şaha kalkmış

Bir tutamlık barutu kuşlara attık gibi

Bir kış gibi geçti eşeklerin aydedesi

Fıstıklarsa

– O gün kasabada bir yaz

Bağbozumu tadında

Sarhoşluğun yankısından

Şıra yosunundan çeşme ışığından

İğde sesinden bir kalabalık



Che germoglia si schiude e matura nella mani di Abramo

Una caverna che sparge verità dentro un'acqua dolce

A Urfa delle stelle dalle stelle della luna dalla luna

Là che è una cosa più grande del giorno del giorno

Una mano mezza morta che si stende da amarena ad  
amarena

Quanto all'amarena sta per proteggere nel non danneggiare 
sempre la stessa distanza

Nel bicchiere un'acqua che non si può bere

La possibilità di aggiustare la mente con pesci sacri

Ogni cosa un tempo era come più sbagliata

Zucchero zucchero disse alzandosi ansimante

Come una manciata di polvere che abbiamo gettato agli  

uccelli

Come un inverno è passata la luna degli asini

E i pistacchi

Quel giorno nel villaggio un'estate

Nel sapore dolce della vendemmia

Dall'eco dell'ubriachezza

Dall'alga del mosto dalla luce di una fontana

Dalla voce di un giuggiolo una folla



Sızarak cami aralığından

Ayvalarsa

– O gün kasabada bir çarşı

Bir bayrak gibi açmıştı yası

Yas bir meşale yüzlerde

Güneşten yanmış bir harman

– O gün kasabada

Antik her şey baş kaldırmıştı

Her şey Asurdu

Rap rap rap

Duvarda bir satrap

Tavanda bir akrep

Rap rap rap

Güneşti önleyen çağın siyahını

Kafkayı kemiren

Camus'yü tedirgin eden
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Gocciolando dagli interstizi della moschea

E le mele cotogne

– Quel giorno nel villaggio un mercato

Come una bandiera si era aperto il suo lutto

Il lutto un fuoco sui volti

Raccolto bruciato dal sole

-Quel giorno nel villaggio

Ogni cosa antica aveva alzato la testa 

Ogni cosa era assira

Rap rap rap

Sul muro un satrapo

Sul tetto uno scorpione

Rap rap rap

Era il sole che fermò il nero del tempo

Che rose Kafka

Che imbarazzò Camus
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Sartre'a zaman zaman yılgı veren

Heiddeger'i düsündüren

Kirkegaard'ı bunaltıp

Heiddeger'i düşündüren

Schopenhauer'deki öfke

Nietzsche'deki savaşçılık

Faulkner'i sarhoş eden

Van Gogh'u Van Gogh eden

Chagall'ı Chagall eden

Kızlarsa

-  O gün kasabada

Kuşluğun kuş'luk olduğu

Kuş-luğun çılgın ağaçların

Başına bir yurt olduğu

Kalp krizi

İnsanların derlenip

Bir araya gelip bir bütün

Bir tek insan olduğu

Dağ yolunu tuttukları

Durup durup Zülküfülün



Che talora terrorizzò Sartre 

Che rese pensieroso Heidegger

Che rese melanconico Kirkegaard

Che rese pensieroso Heidegger

La rabbia che era in Schopenhauer

La bellicosità di Nietzsche

Che fece ubriacare Faukner

Che rese Van Gogh Van Gogh

E Chagall Chagall

E le amarene

Quel giorno nel villaggio

Che rese mattino mattino

Di mattina gli alberi pazzi

Per ciascuno fu patria

Crisi cardiaca

Mentre le persone raccolte

Mentre un tutto si ammucchiava

Che era un'unica persona

Che tenevano la strada di montagna

A forza di fermare Zülküfül



Bahçelerini andıkları

Doruğunu andıkları

Herkesin birbirine

Güneşten bir demet

Birkaç tüy

Bir güldeşte

Bir firkete

Bir avuç çıplaklık

Ve portakal büyüsü

Ve özgürlük sundukları

Dağıttıkları

Payından pay

Ekmeğinden ekmek bağladıkları

Yas mı sevinç mi

Ölülük mü dirilik mi

Din mı barış mı

Savaş mı sevgi mi

– O gün

Başkasının düğününe giden



Che ricordavano i giardini

Che ricordavano le cime

Di ciascuno a tutti l'uno all'altro

Un mazzo di sole

Qualche piuma

Una manciata

Una forcina

Una manciata di nudità

E la magia di un'arancia

E la libertà che presentavano

Che porgevano

In proporzione

Che univano pane al pane

E' lutto? è gioia?

È morte? è vita?

È religione? è pace?

È guerra? è amore?

– Quel giorno

Le ragazze che vanno al banchetto nuziale di altri



Kendi düğününe giden kızlar

Karacadağ pirinci ayıklamayan

Her çocuğa birden anne olmayan

Kızlar dönüp dönüp başlarını

Saklanıyorlardı

– O gün

Düğün düğün böceği ve düğün çorbası

Eşeklerin eydedesi ayın öcü alındı mı

– Depremden artakalmışlardı biz de

bir halkevi yapamamıştık da ondan

oraya gitmiştik siyah incir ağaçlarına

çıkardık ilk defa tadardık O hep Erzincanı

anlatırdı öğle olmadan öğle namazını yeniden kılan

büyük annesini bense oruç tutardım menecik kahvesi içerdim 

akşamları yolumu hep bir çocuk

beklerdi döğüşmek için

Ama ben onu dövmezdim o da beni dövemezdi

Sonra Afrika olan Ömer-çünkü biz Onu
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Che vanno allo stesso banchetto

Che non mondano il riso del Karacadağ

A ogni bambino che non è di una mamma

Le ragazze a forza di girare le loro teste

Si nascondevano

-Quel giorno

Il banchetto l'insetto del banchetto e la zuppa del banchetto

E' stata presa la la vendetta della luna luna degli asini?

Dal terremoto anche noi eravamo superstiti

Da quello non avevamo fatto neanche una casa del popolo

Là eravamo andati all'albero di fichi neri

Uscivamo per la prima volta assaggiavamo tutta quella Erzincan

Spiegavamo senza che fosse mattino mentre facevamo la preghiera  

del mattino

Dopo che si era fatto mattino di nuovo pregammo

La sua anziana madre se io avessi digiunato se io avessi bevuto un  

caffè menecik

Sempre alla sera un bambino

Mi aspettava per combattere

Ma io non lo picchiavo mai e lui non riusciva a picchiare me

Poi noi Ömer poiché Africano lui



Afrika yapmıştık oyunda

-O Ömer tek başına bizi yenerdi

Yani kardeşi Avusturalya Aliyi, kardeşim

Avrupa Aliyi ve Asya beni

< Gider içerde güçlenir güçlenir gelirdik>

Ama Afrika Ömer O hep kış yaz tarlalanan

Dağlarda koyunlara çiçeklere ateş yakan

Böcek ezdiren bütün düğün böceklerini ezdiren

Ve hep düğün çorbası içen O Afrika Ömer

Hepimizi tek başına yenerdi

Barbar kıvırcık saçlarına

Narlar nardan taçlar takardı

Koparır koparır narları yerdik

Çubuklarımızı vişneyle tazelerdik

Yalnız nar ateşini ve vişne alevini severdik-

Düğün düğün kızların koşup katıldığı
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Abbiamo fatto l'Africa nel gioco

Lui Ömer da solo ci ha conquistati

Cioè suo fratello Ali l'Australia  mio fratello

Ali l'Europa  ed io l'Asia

“Penetrando e rafforzandosi sempre di più venivamo”

Ma Ömer l'Africa lui che sempre d'inverno e d'estate faceva  

crescere campi

Che sulle montagne alle pecore ai fiori dava fuoco

Che schiaccia l'insetto che fa schiacciare gli insetti di tutto il  

banchetto nuziale

E quell'Ömer Africa che si è bevuto tutta la zuppa del banchetto  

nuziale

Vinceva tutti noi da solo

Ai suoi capelli ricci da barbaro

Metteva corona di melograno

Mangiavamo melograni li strappavamo

Rimpiazzavamo con ciliegie le nostre pipe

Solo amavamo il fuoco  del melograno e la fiamma dell'amarena

Il banchetto le ragazze che si aggiungevano correndo



Düğün düğün son kızlardan bir kokteyl

-O gün kasabada bir düğün

Ölümün düğünü

Herkesin düğünü

Çocukların kağıttan

Çerden çöpten ve taştan

Kaldırım taşlarından düğünü

Deniz kabuklarından

Bir uygarlık taşıyan çemberleri

İçi boydanboya ta temele görünen evleri

Çatısız yapıları

Bir düğünü ateşleyen

Ona buna bulaştıran gözleri

Çocuklar geceye çan

Geceye karşı itfaye erleri

– O gün kasabada

O gün kasaba

O gün kasap



l banchetto un cocktail dalle ultime ragazze

– Quel giorno nel villaggio un banchetto nuziale

Il banchetto della morte

Il banchetto di tutti

Dalle carte da gioco dei bambini

Costruite di pietra

Mi alzo dal marciapiede del banchetto nuziale

Dalle conchiglie del mare

Cerchi che trasportano una civiltà

Anche del tutto dentro le case che appaiono alla base

Edifici senza tetto

Un banchetto nuziale che provoca fiamme 

Che infetta gli occhi a questo e a quello

I bambini alla notte la campana

Verso sera i pompieri

-Quel giorno nel villaggio

Quel giorno al villaggio

Quel giorno il macellaio



Ben ölmedim yalnız kaldıysa da ayaklarım

Eridiyse de başım inceldiyse de üst yanım

Bir porsuk karnını geceyi deşip buraya çıktım

Daha dün kirecin rüyası bu kente indim

Gün doğmadan kiralık ev aradım Şehzadebaşında

Geceye bir kartal gibi çarparaktan

İsa bu gelip konmuş elime Ayasoyadan

Kirli sarı çıkıp bir giysiden

Vakte bakan zeytin yaprağı serabından

Şarabından arabından

Bir zenci sancısından

Bir düşün dişinden

Karlar eridikte yönelirdik kadınlarla

Kuzeye batıya dağa doğru

Yüzümüzü biçerdi yıllanmış soğuk

Su kıyısına dizilirdir yandan önden arkadan ışık

Kabe yüzüklerindeki ışık

Çamaşır yıkardı kadınlar kızlar
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Io non sono morto anche se  i miei piedi si sono rimasti soli

Se si è liquefatta anche la mia testa

Se lo spazio sopra di me si è ristretto

Sono uscito verso là trafiggendo la notte e il suo ventre di puzzola

Di più sono sceso a questa città ieri sogno di calcare

ho cercato a Şehzadebaş una casa in affitto prima che facesse  

giorno

Come un'aquila che urta la notte

Da Santa Sofia alla mia mano si è posato Gesù

Svestendosi di un abito giallo sporco

Dal miraggio della foglia d'olivo che guarda al tempo

Dall'arabo del vino

Da un nero dolore lancinante

Dal dente di un  sogno

Mentre le nevi si scioglievano ci rivolgevamo alle donne

A nord a ovest in direzione della montagna

Il freddo invecchiato scolpiva il nostro viso

Ci siamo messi in fila sulla sponda dell'acqua da una parte di fronte  

dietro la luce

La luce che c'è negli anelli della Kaba

Fanciulle e donne facevano il bucato



Biz çocuklar suda kışın giden

Büyüklerden bize bulaşmış ölüm tüveyçleri

Yıkardık ısınırdık

Kızlara vuran ışık yalnız o ışık arardı

Annelerde derinleşen kış çizgileri

Biz çocuklar buğulu

Çul ve su

Dağ suları dereler koyun çiçekleri

Yalnız erkekler çarşıda ve yosun tutmuş hastalar yataklara bağlı

Bir bahar boyu yıkar kasarlardı kadınlar kızlar çamaşırları

Çık arı sudan ey el değmemiş boya

Kasabaya inmemiş yani ölmemiş boya

Ey bakire su kasar yapan Meryemlerinle

Işığa bakan ışıklı kızların gölgesini

Suya iten biz çocuk isalarınla

Seni andım ve ölmedim

O kadınlar çömelmiş olarak

O kızlar egilmış olarak

O çocuklar ayakta
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Noi bambini che andavamo nell'acqua d'inverno

Dai grandi a noi la morte trovò corone di fiori

Lavavamo ci scaldavamo

La luce che batteva sulle ragazze è rimasta quella sola luce

Nelle madri i confini dell'inverno che diventano profondi 

Noi bambini coperti di vapore

Abiti e acqua

Le acque della montagna i fiumi i fiori della piccola baia

Uomini soli al mercato e i letti dei malati coperti di alghe

Una primavera distrugge la sponda le donne le ragazze provavano il  

bucato

Esci dall'acqua pura colore mai toccato da mano

Il colore che non è sceso al villaggio cioè che non è morto

O vergine con le tue Marie che fanno candeggio con l'acqua

Le ombre di fanciulle luminose che guardano la luce

Con i tuoi Gesù noi bambini che spingiamo nell'acqua

Ti ho commemorato e non sono morto

Quelle donne accoccolate

Quelle ragazze curve

Quei bambini in piedi



Hepsi ayni yöne bakarken

Hepsi doğuda olan bir yağmur savaşına dönükken

Yalnız o ebedi kasarlar anımda

Şimşeklerin dere kıyısına iliştirdiği o kızlar

Suyun ayaklarından okşadığı o çocuklar

Her çamaşır atışında tek bir kelime

Söyleyen kıyı ağaçlarına o kadınlar

Yataklarında küflenen hastalar

Eriyen karlar içinde pazarlık yapan

O çarşı yemişi erkekler

Yalnız bu değişmeyen hakı tablo aklımda

İsa bu saçaktan saçağa atlarken

Eteklerinden bahçelere kan dökülken

Saçından sakalından geceye bir çiğ düşen

İsadır bu benim yanımda oturmuş bir taşa

İki bin yıllık bir hece taşına

Taş nerde bitiyor nerde başlıyor İsa

Sürekli bir alışveriş var aralarında
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Quando si guarda tutto dal punto di vista della realtà

Quando tutto è indirizzato alla guerra di una pioggia che è a est

Nella mia mente soli quegli eterni candeggi

I lampi che attaccavano le sponde del fiume quelle ragazze

Le acque che accarezzano dai loro piedi quei bambini

A ogni lancio di panno un'unica parola

Quelle donne che cantano agli alberi spiaggia

I malati che ammuffiscono nei loro letti

Che fanno mercato nelle nevi che si sciolgono

In quel mercato di frutta secca uomini

Solo questo quadro color terra immutabile mi è rimasto in mente

Quando Gesù salta da una gronda all'altra

Il sangue che è rovesciato dalle falde ai giardini

Una slavina che cade dai suoi capelli dalla sua barba alla notte

Questo è Gesù seduto su una pietra vicino a me

Sulla pietra di una sillaba di duemila anni

Dove finisce la pietra dove inizia Gesù

Là in mezzo c'è una continua compravendita
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