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Hicabi Karaçorlu. Şiirleri, Varlık, Hisar, Yeni Fırat Dergilerinde yayınlandı. İlk
Şiir Kitabı (Acı Gül) 1967 yılında basıldı. 1973 yılında TBMM Cumhuriyetin
Ellinci Yılı Şiir Yarışmasında, ikincilik ödülü ve şairlik beratı aldı. Fransızcadan
şiir tercümeleri yaptı. Bilgisayar programcılığı üzerine çeviriler yaptı.
“Edebiyatımız’da Portreler” isimli araştırma inceleme eseri ile “Modası
Geçmiş Şiirler” adında bir şiir kitabı yayınlandı.
Uzun yıllar şiir yazmadı. Modern şiiri, serbest şiiri, imgesel şiiri, şiirin
gelenekten kopuşu, “şiirin yozlaşması” olarak gördü. Son yıllarda “Artunç
İskender” “Behlül Nuri Demircan” “Laedri” “Bicahi Esgici” “Bahri Akçoral”
“M. Cahid Hocaoğlu” imzası ile Ahenk Dergisinde şiirleri, araştırma inceleme
yazıları, denemeleri ve çevirileri yayınladı. Şiirleri hem tema hem biçim
olarak geleneksel şiiri devam ettiren hece ve aruzla yazılmış şiirlerdir.
Bu kitap; Ahenk Dergisinde Bicahi Esgici İmzasıyla yayınlanan şiir
çevirilerinin derlemesidir. Şiir çevirilerinde uyulması gereken kriterleri
içeren bir makalesi de bulunmaktadır.
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Şiir ve Tercüme (22)
Bilen biri “tercüme kadın gibidir, güzeli sadık olmaz, sadık
olanı da güzel olmaz” demiş. Kadın, güzellik ve sadakat
konularını erbabı bilir ama, aslına uygunlukla edebi güzelliğin
tercümenin olmazsa olmazları olduğunda kuşku yoktur. Tabii
bu, metnin edebi nitelikte olması durumunda böyle. Edebi
değer taşıması gerekmeyen iş mektupları, bilimsel ve teknik
konular, uluslar arası ilişkilerde kullanılan tercümeler gibi
metinler için önde gelen özellik, güzellik değil, asla
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uygunluktur genellikle. Ama bu, “edebi değer taşıması
gerekmeyen metinlerin tercümesi kolaydır” veya “güzel
olmasa da olur” anlamlarına gelmez.
Tercümanın her iki dile de hakkıyla vakıf olması tercümenin ilk
şartıdır. Bir dili anlıyor, konuşuyor olmakla vakıf olmak
farklıdır. Kendi ana dilini hakkıyla bilenlerin sayısı da sanıldığı
kadar çok değildir. Tercüme hem bir bilim, hem de bir sanat
olduğundan, tercümanın her iki dile hakkıyla vakıf olması
yetmez, ortalamanın üstünde bir estetik olgunluğa, edebi
zevke de sahip olması gerekir.
Yanlışlıklar, bu işe niyetlenenin bu ön şartları bilmemesi veya
önemsememesi, kendi vukuf seviyesini de iyi bilmemesi ve
abartmasıyla başlar. İkinci dili de, iyimser bir tahminle,
diyelim konuşacak ve konuşulanı anlayacak kadar bilen biri
kolaylıkla kendini tercüme de yapabilecek durumda görebilir.
Takıldığı yerde bakabileceği sözlükler, lügatler vardır nasıl olsa
elinin altında.
Bu anlayışla yapılan tercümelerin sayısı küçümsenemeyecek
kadar çoktur. Kendi dilini bile doğru dürüst bilmediği, daha ilk
cümlelerde belli olan birileri klasikleri tercüme ediyor.
Modernlik, belki ilericilik veya başka hedefler adına anlamını
kendinin de bilmediği, günlük hayatta kullanmadığı,
kullanamayacağı uydurmaca kelimeleri sözlüklerden kaparak
gelişi güzel kullanmak da bu tür tercümelerin belirgin
özelliklerinden. Asıl metindeki uzun cümleleri, sanki
tercümenin de aynı uzunlukta olması şartmış gibi tercümeye
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kalkışıyor ve anlaşılması imkânsız, kırık dökük, berbat cümleler
kurmaktan da çekinmiyorlar. Belki de tercüme yerine “çeviri”
denmesinin sebebi budur. Yâni “nasıl, nereye, hangi yöne
çevirirsen çevir” demek olabilir mi?
“Tercümanın ne kabahatı var, o elinden geleni yapmış” desek,
“Peki bu yayınevinin editörü, yayın veya sanat yönetmeni,
danışmanları yok mu?” sorusu gelecek. “O da aynı, ne farkları
var ki?” desek, “Yayınevi nasıl razı oluyor böyle durumlara?”
denecek ve bu soru zincirinin ucu gelip okuyucuya kadar
dayanacak. En iyisi bu konuyu fazla kurcalamamak galiba, ne
de olsa okuyucu yazarın velinimetidir!
Hâlbuki tercüme, kelimeleri eşleştirmekten ibaret mekanik bir
iş değildir. Öyle olsaydı en mükemmel tercümeleri çağımızın
harika aleti bilgisayarların yapması mümkün olurdu. Bu
konudaki reklâmlara falan da fazla kulak asmayın.
Yeryüzündeki bütün dillerin lügatlarını, fazladan bunların
çaprazlama lügatlarını alabilecek hafızaları bile olsa, bırakın
farklı dilleri, aynı dil ailesine mensup, cümle yapıları aynı diller
arasında bile doğru dürüst tercüme yapamıyorlar. Yarını
bilemeyiz tabii ama bu gün için durum böyle.
Konu şiir olunca tercüme işi bir kat daha zorlaşır. Temel
kurallar geçerlidir gene ama, ek olarak tercümanın şâir de
olması icabeder. Önce şiiri yazıldığı dilde okuyacak, anlayacak,
hazmedecek, sonra diğer dilde yeniden yazacaktır. Şiir
hakkında iki imkânsız vardır: tarif edilemez ve tercüme
edilemez. Tabii, “ben yaptım oldu” diyenlere sözümüz olamaz.
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Bu noktada “şâir olmak da neymiş? Üç beş kırık dökük, parça
pörçük cümleyi alt alta getirince şiir olur” şeklinde bir itirazın
gelmesi fazla şaşırtıcı olmaz. Böyle düşünenlerin kahredici bir
çoğunluğu temsil ettiği de inkâr edilemez bir gerçek artık.
Burada kastedilen herhangi bir şiir değil, gerçek şiir.
Bizde en başarılı şiir tercümelerinden biri Melih Cevdet
Anday’ın Edgar Allan Poe’dan tercüme ettiği Annabel Lee
şiiridir. Tercümenin aslından da güzel olduğu yönünde
görüşler bile vardır. Bunun tercümanın şâir oluşunun sonucu
olduğu bellidir. Rudyar Kipling’in “Eğer” şiirinin muhtelif
tercümeleri de beğenilmiş, geniş okuyucu kitleleri tarafından
sevilmiştir.
Şiir tercümelerinin yoğun bir şekilde yapıldığı dönemdeki
tercümelerin önemli bir kısmı Fransızcadan yapılmıştır. Aynı
dönemde tercüme ve şiir tercümesi konularında da bir hayli
görüş belirtilmiş, çeşitli dergilerde makaleler yayınlanmıştır.
Evet, bir zamanlar bu memlekette edebiyat dergileri vardı ve
böyle sıfır rantlı işlerle uğraşırlardı.
Bu dergilerin başında Yaşar Nabi Nayır’ın Varlık dergisi gelir.
Yayınevi yönetiminin yanı sıra kendisi de hem bir şâir, hem de
iyi bir yazar olan Nayır’ın ve Varlık Yayınevinin hem dergi, hem
de kitaplar aracılığıyla kültür hayatımıza, özellikle batıyı açma
ve batıya açılma alanında çok önemli katkıları olmuştur.
O günlerin çok konuşulan, tartışılan konularından biri de
genelde tercüme, özelde şiir tercümesi konularıdır. Edebiyatta
tercüme’nin ülke kültürüne katkısının yalnız olumlu yönde
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olup olmayacağı da tartışılmıştır. Bir yanda yabancı kültürleri
anlama ve onlardan faydalanma, öte yanda yabancı kültürlere
yönelirken kendi kültüründen uzaklaşma. Kolay bir mesele
değil. Belki de denklemin anahtarı kendini bilme ve hayranlık
faktörlerindeydi. Her tartışmada olduğu gibi bu tartışmalar da
tarafların kendi tezlerini savunmaları halinde kalmış, belirli bir
sonuca bağlanamamış ve her zaman olduğu gibi birileri
tartışırken kültür hayatı kendi yolunu takibe devam etmiştir.
Tercüme alanındaki başta gelen tartışmalardan bir kısmı da
“tercüman ne ölçüde serbest olur, olabilir, olmalıdır?”
sorularına cevap arama şeklindeydi. Bu tür sorulara net ve
kesin cevaplar bulmak tabii kolay değildir. Varılan sonuçların
herkes tarafından kabul edilmesi de işin kimyası gereği
imkânsızdır.
Tercüme şiirin başarısı da telif şiir gibi okuyucunun beğenme
derecesine bağlıdır. Böyle olunca edebiyatçıların görüşleri de
tartışmaları da bir bakıma anlamsız kalır. Ama yayınlanmış
görüşlerin, ilgilenir ve okurlarsa tercüme işini yapacak
olanlara yön göstereceği, daha iyiyi, daha güzeli bulmalarına
katkıda bulunacağı da açıktır.
Öte yandan, tercüme şiirin okuyucuları genellikle şiirin
yazıldığı dili bilmeyenler olacağına göre, şiir hakkındaki
yargıları oluşurken aslına uygunluğu bakımından bir
değerlendirme yapabilmeleri de mümkün olmayacaktır. Buna
göre aslına uygunluk faktörü değerini kaybeder mi?
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Kaybetmemelidir, çünkü sadakat, sahip olmayanlar için bile
bir fazilettir.
Varlık Dergisi 1951 yılında bir "Tercüme Şiir Yarışması"
düzenlemiş, birinciliği derginin 1.11.1951 tarihinde yayınlanan
376.ncı sayısındaki “Hüzün ve Serseri” isimli tercüme
kazanmıştır. Şiir Charles Baudelaire’in, tercüme Sait
Maden’indir. Bu tercümeyi inceleyerek konuyu açmaya
çalışabiliriz. Aynı şiir başkaları tarafından da tercüme edilmiş,
ama hepsi belki kalitesi, belki de aldığı ödülün etkisiyle bu
tercümenin gölgesinde kalmıştır. Özellikle üçüncü kıtanın
başındaki
Hey tirenler, vapurlar beni burdan götürün!
şeklindeki mısra zihinlerde yer etmiştir.
Şiirin adı “Moesta et Errabunda”, “Hüzün ve Serseri” şeklinde
tercüme edilmiştir. Bu iki kelime Fransızca değil, Latincedir.
“Moesta” kelimesi bu haliyle isim değil, sıfattır. Lâtince bilen
biri bu kelimenin anlamını bilmese de sıfat olduğunu
anlayabilir. “Moesta”, “hüzün” değil, “mahzun”, “Errabunda”
da “serseri” değil, “âvare” demektir. “Hüzün” ile “mahzun”
kelimelerinin farkı bellidir: birincisi isim, ikincisi sıfattır.
“Hüzün ve Serseri” ifadesinde önemli bir hata vardır: “Ve”
bağlacı matematikteki artı işareti gibidir; iki tarafındaki iki
ifadenin aynı cinsten olması gerekir: “ağaç ve yaprak”, “uzun
ve kısa” doğru, “ağaç ve kısa”, “yaprak ve uzun” yanlıştır. “Şiir
yazmak biraz da kurallara aykırı ifadeler kullanmak değil
midir?” derseniz cevabı şöyle olabilir: “Hayır, düz yazı
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kurallarına uymamak şiirin bir ön şartı değil, şâire verilmiş bir
imtiyazdır; çok dikkatli kullanılması, abartılarak israf
edilmemesi gerekir. Kuralsızlık şiiri şiir yapan bir özellik
değildir.” “Serseri” ile “avare” ise biri birine yakın olsa da
farklı iki anlama sahip kelimelerdir. Buna göre şiirin adı
“Mahzun ve Avare” olmalıydı diyebiliriz.
Şiirin ilk kıtası şöyledir:
Dis-moi, ton coeur parfois s'envole-t-il, Agathe,
Loin du noir océan de l'immonde cité,
Vers un autre océan où la splendeur éclate,
Bleu, clair, profond, ainsi que la virginité ?
Dis-moi, ton coeur parfois s'envole-t-il, Agathe!
Satır satır düz yazıya çevrilirse şöyle olur:
Söyle bana kalbin bazan kanatlanır mı Agathe
Pis şehrin kara okyanusundan uzağa
Başka bir okyanusa doğru ki orada haşmet parıldar
Mavi, temiz, derin, bekâret gibi
Söyle bana kalbin bazan kanatlanır mı Agathe
Tercüme şöyledir:
Agathe, uçtuğu var mı ruhunun ara sıra,
Büyülü, mavi, derin ve ışıl ışıl yanan
Bambaşka denizlere, bambaşka semalara,
Şu kahrolası şehrin simsiyah havasından?
Agathe, uçtuğu var mı ruhunun arasıra?
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“Söyle bana”,
alınmamış;

“uzak/uzağa”,

“bekâret

gibi”

ifadeleri

“kalp” yerine “ruh”,
“pis/kirli/murdar” yerine “kahrolası”,
“siyah/kara” yerine “simsiyah”,
“haşmetin parıldadığı” yerine “ışıl ışıl yanan”,
“başka bir okyanusa doğru” yerine “bambaşka denizlere”,
denmiş;
asılda olmayan
eklenmiştir.

“büyülü”

ve

“bambaşka

semalara”

Görüldüğü gibi tercüman, bir kıtada, dört kelimeyi atmış, altı
kelimeyi (birini pekiştirerek, birini çoğullaştırarak) değiştirmiş,
iki kelime eklemiştir. Ayrıca “s’envoler” fiili için “uçmak”
yerine “kanatlanmak” daha uygun olabilirdi.
İkinci kıta:
La mer, la vaste mer, console nos labeurs!
Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse
Qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs ,

De cette fonction sublime de berceuse?
La mer, la vaste mer, console nos labeurs!
Düz yazıyla:
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Deniz, engin deniz, dindir acılarımızı
Hangi ifrit denize, (bu) uğultulu şarkıcıya bahşetti
Azarlayan rüzgârların uçsuz bucaksız org’una eşlik
eden (şarkıcıya)
Bu yüce avutma fonksiyonunu
Deniz, engin deniz, dindir acılarımızı
Tercüme:
Deniz, tek tesellisi günlük ıstırapların!
Acaba hangi şeytan veya hangi mûcize
Her ulvî çalkanışta muazzam bir rüzgârın
Orguyla uğuldayan denizi verdi bize?
Deniz, tek tesellisi günlük ıstırapların
Eklenen kelimeler: günlük, mucize, her ulvî, çalkanış.
Şair “acılarımızı, elemlerimizi, sen avut, teselli et” derken
tercüman bu teselliyi “istenen” konumundan çıkarıp var olan
bir teselli haline getirmiş ve “tek” sıfatı eklemiş. Ayrıca ıstıraba
“günlük” sıfatı ekleyerek sınırlandırmış. Istırabın böyle zaman
birimiyle sınırlanmasının anlamına ulaşmak da bir hayli zor
görünüyor.
Verme/bahşetme eyleminin muhatabı, yani kendisine verilen
“deniz” olduğu halde “biz”e; verilen (şey/nesne) de
“görev/fonksiyon”dan “deniz”e çevrilmiş,
Bu ikinci kıtayı bir başka mütercim (A. R. Ergüven) şöyle
tercüme etmiş:
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Hangi tin bağışladı türkücüyle denizlere
Kulakları sağır eden rüzgârlar orgunun
Bu sonsuz ninnilerini; bu eşsiz, bu yüce
Görüldüğü gibi, bu örnekte serbestlik daha da abartılmıştır.
Serbestlik abartılınca yapılan çalışmanın nasıl şiir tercümesi
olmaktan çıkıp yabancı dilde yazılmış bir şiirin ilhamıyla
yazılmış yeni bir şiir halini alabildiğini görmüş olduk. Bu
irdelemeyi uzatmanın pek bir anlamı yok. Bitmiş, ortaya
konmuş bir eseri eleştirmenin, içinde hatalar bulmanın; onu
ortaya koymaktan çok daha kolay olduğunu bilmemek
mümkün değil. “Eleştirmektense daha iyisini sen yap”
şeklinde bir tariz de çok ifade edilmiştir mutlaka. Ama edebî
tenkid mesleğinin kalemlerin bileği taşı olduğu da
unutulmamalıdır.
Temennimiz tercüme, özellikle edebi tercüme gibi önemli bir
işe niyetlenenlerin işi hafife almamaları, gereken ciddiyeti
göstermeleridir.
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Charles Baudelaire
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Harmonie du Soir
Voici venir les temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige,
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!
Charles Baudelaire
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Akşamın Ahengi (32)
İşte geldi zamanı, titrer her yeni sürgün
Her bir çiçek dalında tüten birer buhurdan
İç bayıltan kokular döner akşam ufkundan
Malihülyalı bir vals bir baş dönmesi süzgün
Her bir çiçek dalında tüten birer buhurdan
İncitilmiş bir kalpdir ürperir durur keman
Malihülyalı bir vals bir baş dönmesi süzgün
Eski bir kutsal sunak gökyüzü gamlı mahzun
Ürperir durur keman incinmiş bir kalbe eş
Sonsuz siyah yokluğa hınç duyar hassas yürek
Gökyüzü gamlı mahzun eski bir kutsal sunak
Kendi donmuş kanında kendini boğdu güneş
Hassas yürekde bir hınç sonsuz siyah boşluktan
Zerreleri toplarken mazi ışık ve ateş
Kendi donmuş kanında kendini boğdu güneş
Bir avizedir parlar bende senin hatıran
Tercüme: Bicahi Esgici
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La Fin de la Journée
Sous une lumière blafarde
Court, danse et se tord sans raison
La Vie, impudente et crade.
Aussi, sitôt qu'à l'horizon
La nuit voluptueuse monte,
Apaisant tout, même la faim,
Effaçant tout, même la honte,
Le Poëte se dit: "Enfin!
Mon esprit, comme me vertèbres,
Invoque ardemment le repos;
Le coeur plein de songes funèbres,
Je vais me coucher sur le dos
Et me rouler dans vos rideaux,
O rafraîchissantes ténèbres!"
Charles Baudelaire
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Günün Sonu (34)

Bitkin bir ışık altında
Koşar oynaşır bükülür
Sebepsiz şu arsız hayat
Hem kirli hem yakın ufka
Gece yükselir herşeyi
Örter, açlık bile dahil
Siler, utanç bile dahil
Şair söylenir: "Sonunda
Omurgam gibi ruhum da
Dinlenecek artık; kalbim
Dolu ölüm rüyasıyla
Sırtüstü uzanacağım
Perdeniz beni saracak
Ey asude karanlıklar!"

Tercüme: Bicahi Esgici
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LXXVIII- Spleen (*)
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits;
Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l'Espérance, comme une chauve-souris,
S'en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris;
Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D'une vaste prison imite les barreaux,
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,
Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.
- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir,
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
Charles Baudelaire
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LXXVIII- Spleen (36)
Basık ve ağır sema kapak gibi örtünce
Eziyetler altında inleyen ruhumuzu
Ve tüm etrafımızı kucaklayıp da ufuk
Gecelerden de mahzun siyah bir gün dökünce
Yeryüzü dönüşünce rutubetli zindana
Ümit artık orada telâşlı bir yarasa
Ürkek kanatlarını hep duvarlara çarpan
Başını vurup duran çürümüş tavanlara
Ve yağmur gösterince sonsuz sicimlerini
Adeta hapishane parmaklıkları gibi
Ve dilsiz bir topluluk iğrenç örümceklerden
Beynimizin içine ağ germeye gelince
Birdenbire o şirret çanlar atlar ortaya
Göğe doğru korkunç bir ulumadır uzanır
Bunlar sanki serseri ve vatansız ruhlardır
Nasıl da koyulurlar inatçı feryatlara
Uzun yas konvoyları davulsuz ve müziksiz
Ruhumun üzerinden ağır ağır geçerler
Ümit mağlup ve yaslı; gaddar, zorba bunaltı
O siyah bayrağını eğik kafama diker
Tercüme: Bicahi Esgici
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(*) Spleen: İngilizce bir kelimedir ve sözlüğe göre (İngilizcenin pek
çok kelimesi gibi) dalak, karasevda, hüzün, hınç, huysuzluk, kaçıklık
gibi birbiriyle alâkalı- alâkasız bir sürü anlama gelmektedir.
Baudelaire’in bu kelimeyi pek sevdiğini, kitabının en uzun
bölümünün adında (Spleen et Ideal) kullanmakla kalmayıp bu
bölümdeki peş peşe dört şiirine de isim olarak vermesinden
anlıyoruz. Tercüme edilemeyişinin ve şiirin ismiyle beraber kitap
içindeki sıra numarasının da kullanılmasının sebebi budur.
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L'Ennemi

Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage,
Traversé çà et là par de brillants soleils;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,
Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.
Voilà que j'ai touché l'automne des idées,
Et qu'il faut employer la pelle et les râteaux
Pour rassembler à neuf les terres inondées,
Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux.

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve
Trouveront dans ce sol lavé comme une grève
Le mystique aliment qui ferait leur vigueur?
Ô douleur! ô douleur! Le temps mange la vie,
Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le coeur
Du sang que nous perdons croît et se fortifie!

Charles Baudelaire
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Düşman (31)

Karanlık bir fırtına gibi geçti gençliğim
Sadece birkaç yerde bir iki parlak güneş
Yağmurlu boraların yaptığı yıkıma eş
Yalnızca birkaç olgun meyve vardı gördüğüm
Şimdi de bu yaklaşan ömrümün sonbaharı
Kazma ve kürek lâzım artık toparlamaya
Bu bataklık bu çamur okyanusu tarlada
Mezarlar gibi derin bu sonsuz çukurları
Kumsal gibi bu cıvık arazide kim bilir
Düşlediğim o yeni çiçekler için acep
Geliştiren gizemli besinler mi yetişir
Ey acı! Sen ey acı! Zaman hayatı yiyor
Kalbimizi kemiren o hain sinsi düşman
Kaybettiğimiz kanla semirip gelişiyor

Tercüme: Bicahi Esgici
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La Destruction
Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon;
II nage autour de moi comme un air impalpable;
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l'emplit d'un désir éternel et coupable.
Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieux prétextes de cafard,
Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes.
II me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des plaines de l'ennui, profondes et désertes,
Et jette dans mes yeux pleins de confusion
Des vêtements souillés, des blessures ouvertes,
Et l'appareil sanglant de la destruction!
Charles Baudelaire (1821 - 1867)
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Yıkılış (45)
Durmadan etrafımda dolanır durur Şeytan
Ve yüzer hava gibi dokunamazsın elle
Solurum bir duyguyu ciğerimi kavuran
Sonsuz ve suçlu arzu gelir dolar içime
Bazen sanat aşkımı kullanır çünkü bilir
En çekici kadına dönüşür birdenbire
Sonra lüzumsuz özel bahanelerle gelir
Ağzımı alıştırır en rezil iksirlere
Ve yönlendirir beni denetlenmekten uzak
Nefes nefese kalmış yorgunluktan perişan
Sıkıntı çöllerine derin ıssız ve kurak
Atar orta yerine şaşıp kalmış bakışın
Açılmış yaralardan kirlenmiş giysileri
Ve kanlı aletini bu berbat yıkılışın

Tercüme: Bicahi Esgici
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Sonnet d'automne
Ils me disent, tes yeux, clairs comme le cristal :
« Pour toi, bizarre amant, quel est donc mon mérite?»
– Sois charmante et tais-toi ! Mon cœur, que tout irrite,
Excepté la candeur de l'antique animal,
Ne veut pas te montrer son secret infernal,
Berceuse dont la main aux longs sommeils m'invite,
Ni sa noire légende avec la flamme écrite.
Je hais la passion et l'esprit me fait mal!
Aimons-nous doucement. L'Amour dans sa guérite,
Ténébreux, embusqué, bande son arc fatal.
Je connais les engins de son vieil arsenal :
Crime, horreur et folie ! – Ô pâle marguerite!
Comme moi n'es-tu pas un soleil automnal,
Ô ma si blanche, ô ma si froide Marguerite?
Charles Baudelaire

33

Hazan Sonesi (59)
Billûr gibi ışıklı gözlerin bana der ki
“Senin için ey âşık nedir benim değerim ?”
- Güzel ol ve konuşma! Çünkü kalbim tedirgin
Hariç o hayvancığın eski samimiyeti
Ne ister ki gözlerin o sıcak sırla dolsun
Davetkâr uykulara el uzatan o ninni
Ne de efsanesiyle yazılmış olan alev
Kötülüklere gebe ihtiraslar kahrolsun
Aşkımız tatlı olsun ne kavga ne de savaş
Onun tezgâhındaki aletleri bilirim
Kasvetli ve pusuda ölümcül yay gerilmiş
Suç, korku ve çılgınlık! Sen ey solgun papatya
Ey çok beyaz çok soğuk sevgili Margerit’im
Sakın bana benzeme hazan güneşi olma

Tercüme: Bicahi Esgici
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Le Goût du néant
Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte,
L'Espoir, dont l'éperon attisait ton ardeur,
Ne veut plus t'enfourcher! Couche-toi sans pudeur,
Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle butte.
Résigne-toi, mon coeur; dors ton sommeil de brute.
Esprit vaincu, fourbu! Pour toi, vieux maraudeur,
L'amour n'a plus de goût, non plus que la dispute;
Adieu donc, chants du cuivre et soupirs de la flûte!
Plaisirs, ne tentez plus un coeur sombre et boudeur!
Le Printemps adorable a perdu son odeur!
Et le Temps m'engloutit minute par minute,
Comme la neige immense un corps pris de roideur;
— Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur
Et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute.
Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute?
Charles Baudelaire
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Hiçliğin Tadı (62)
Kasvetli ruh, dön eskiye bu kavgaya da gir
Nasılsa ümit bile kazandaki bir mahmuz
Zorlanma tevazuyu artık unut ve uyu
Her süslenmiş engelde gerilen yaşlı beygir
Artık çekil ey kalbim git ve uyu uykunu
Mağlup ve bitkin ruhum! Sen ey yaşlı çapulcu
Artık ne aşkın tadı ve ne de rekabetin
Öyleyse elveda mı kaval iniltileri
Artık karanlık kalbi sormayın gözlemeyin
O sevgili ilkbahar kaybetti kokusunu
Ve artık zaman beni saat saat yutuyor
Devasa kar yığını her tarafı örtüyor
- Dünyaya en tepeden bakıyorum da sanki
Orada sığınacak bir çukur arıyorum
Bekle ey çığ düşerken bana da aç koynunu
Tercüme: Bicahi Esgici
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Madrigal triste - I
Que m’importe que tu sois sage ?
Sois belle ! et sois triste ! Les pleurs
Ajoutent un charme au visage,
Comme le fleuve au paysage ;
L’orage rajeunit les fleurs.
Je t’aime surtout quand la joie
S’enfuit de ton front terrassé ;
Quand ton cœur dans l’horreur se noie ;
Quand sur ton présent se déploie
Le nuage affreux du passé.
Je t’aime quand ton grand oeil verse
Une eau chaude comme le sang ;
Quand, malgré ma main qui te berce,
Ton angoisse, trop lourde, perce
Comme un râle d’agonisant.
J’aspire, volupté divine !
Hymne profond, délicieux !
Tous les sanglots de ta poitrine,
Et crois que ton cœur, s’illumine
Des perles que versent tes yeux !
Charles Baudelaire

37

Mahzun Şarkılar – I (55)
İlgilendirmez beni akıllı uslu olman
Biraz güzel olsana biraz da mahzun olsan
Yüzün gözyaşlarıyla çekici olsun biraz
Geçip gelmiş gibi ol nehir ufuklarından
Nasıl canlandırırsa çiçekleri fırtına
Neşe seni terk edip kayıplara karışsa
Kalbin boğuluverse korku karanlığında
Daha fazla severim seni çocuklarından
Şimdiki halin senin döküp de izletince
Geçmişin o korkutan bulutlarını ince
Seni severim dökse o kocaman gözlerin
Kan gibi ılık bir su pınar oluklarından
Kollarım sana beşik olup da kucaklasa
Ağır acıların hep benim içime aksa
Öldüren bir çıngırak sesiyle tartaklasa
Beni kutsal bir hazla arzu soluklarından
Hem derin hem de tatlı melodilerdir bana
Göğsünden taşıp çıkan her hıçkırık daima
Biliyorum geliyor kalbinin ışıltısı
Gözlerinden dökülen inci köpüklerinden

Tercüme: Bicahi Esgici
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Madrigal triste II
Je sais que ton cœur, qui regorge
De vieux amours déracinés,
Flamboie encore comme une forge,
Et que tu couves sous ta gorge
Un peu de l'orgueil des damnés;
Mais tant, ma chère, que tes rêves
N'auront pas reflété l'Enfer,
Et qu'en un cauchemar sans trêves,
Songeant de poisons et de glaives,
Éprise de poudre et de fer,
N'ouvrant à chacun qu'avec crainte,
Déchiffrant le malheur partout,
Te convulsant quand l'heure tinte,
Tu n'auras pas senti l'étreinte
De l'irrésistible Dégoût,
Tu ne pourras, esclave reine
Qui ne m'aimes qu'avec effroi,
Dans l'horreur de la nuit malsaine
Me dire, l'âme de cris pleine:
«Je suis ton égale, ô mon Roi!»
Charles Baudelaire
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Mahzun Şarkılar – II (56)
Biliyorum sökülüp atılmış eski aşklar
Kalbinde fırın gibi hâlâ alevler saçar
Bir parça gizli gurur lanetlilerden kalma
Hâlâ sımsıkı durur sanki şahdamarında
Ama bil ki güzelim senin rüyalarının
Cehennemde yankısı bulunmayacak asla
Kesintisiz bir kâbus zehir ve kılıç gibi
Barut ve pas saçmayı sürdürecek daima
Korkudan hiç kimseye açamaz olacaksın
Açıklanmış acıyı kalelerin burcunda
Saatler çaldığında korkup kasılacaksın
Çaresiz bir tiksinti kalacak avucunda
Kraliçe tahtına seni ben zincirledim
Peşimden geleceksin her yere adım adım
Beni yalnız ve ancak korkuyla seveceksin
Ne güzellik kalacak yüzünde ne de alım
Hasta gecelerinin dehşet karanlığında
Hep de olduğu gibi her şey kalacak yarım
Sonunda diyeceksin çığlık çığlık bir ruhla:
“Ben de senin denginim, benim yüce kralım!”
Tercüme: Bicahi Esgici
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Alphonse de Lamartine
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Le Lac
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
Jeter l'ancre un seul jour?
Ô lac! l'année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s’asseoir!
Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes,
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés,
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.
Un soir, t'en souvient-il? nous voguions en silence;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos;
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
Laissa tomber ces mots:
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"Ô temps! suspends ton vol, et vous, heures propices!
Suspendez votre cours:
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours!
"Assez de malheureux ici-bas vous implorent,
Coulez, coulez pour eux;
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent;
Oubliez les heureux.
"Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m'échappe et fuit;
Je dis à cette nuit: Sois plus lente; et l'aurore
Va dissiper la nuit.
"Aimons donc, aimons donc! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons!
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive;
Il coule, et nous passons!"
Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse,
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours de malheur?
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Eh quoi! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace?
Quoi! passés pour jamais! quoi! tout entiers perdus!
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
Ne nous les rendra plus!
Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez?
Parlez: nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez?
Ô lac! rochers muets! grottes! forêt obscure!
Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir!
Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux.

45

Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface
De ses molles clartés.
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
Tout dise: Ils ont aimé!

Alphonse de Lamartine (1790-1869),
Méditations poétiques (1820)
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Göl
Sürüklenip dururken hep yeni kıyılara
Bu ebedî gecede dönmemek üzere biz;
Bir tek gün için bile zaman okyanusunda
Demir atacak bir yer göremeyecek miyiz?
Sen ey göl! Bilemezsin nasıl geçti bir sene
O tekrar görmeliydi; dalgalar karşısında
Şimdi yalnız durduğum şu kayanın başında
Birlikte oturmuştuk yan yana ve el ele
Derin yar'ın altında sen şarkını söylerdin
Hep kendini vururdun dağın saçaklarına
Ve köpükler toplayıp rüzgârla gönderirdin
Bırakırdın usulca güzel ayaklarına
Bir akşam, unuttun mu; sükûn yolcularıydık
Ne uzakta ne suda ne gökte yoktu tek tık
Yalnız kürek sesleri ahenkle bata çıka
Senin o mırıltılı mutlu dalgalarına...
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Birden şu yeryüzünde bilinmez tınılardan
Şu büyülü sahiller çınladı yankılardan;
Sen ve ben de dinledik, rüzgâr sustu dinledi,
Hayran olduğum o ses şu sözleri söyledi:
"Ey zaman, artık akma ve mutlu saatler siz
Durdurun o bitmeyen akışınızı artık!
Bırakın da tadalım hazlarını azıcık,
Böyle hızlı geçmesin bu güzel günlerimiz
Bu bahtsızlar ki bakın yalvarıyor sizlere
Sadece onlar için biraz yavaşça akın;
Günleriyle beraber gamlarını da alın
Uzaklara götürün, bakmayın dertsizlere
Birkaç dakika daha isteyişim boşuna,
Uzaklaşıyor hızla benden kaçıyor zaman;
Bu geceye az ağır ol deyişim boşuna,
Şafak gelip geceyi dağıtacak birazdan.
Öyleyse durmayalım, sevelim, hep sevelim,
Kaçıp giden saatin bilelim kıymetini,
İnsan için liman yok, zamanın yok sahili,
O hiç durmadan akar, biz geçeriz sevgilim..."
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Kıskanç zaman, mümkün mü bu ânın sarhoşluğu
Aşkın bize su gibi mutluluklar sunduğu
Uçup gitsin uzağa aynı hız aynı karar
Hep uzayıp bezdiren matem günleri kadar?
Niye tutamıyoruz hiç değilse izini
Niye boşuna geçti, hepten kayboldu niye?
Onları veren zaman gene kendisi sildi,
Ne kadar yalvarsak da vermeyecek geriye...
Sonsuzluk, yokluk, mazi; uçurum kuytuları!
Yuttuğunuz günleri söyleyin ne yaptınız?
Konuşun, artık bize geri vermez misiniz?
Alıp götürdüğünüz o yüce duyguları?
Ey göl! dilsiz kayalar, kovuklar, kara orman
Sizinle gençleşir de esirger sizi zaman;
Siz olun bu gecenin saklayan, koruyanı
Güzel tabiat, bari koru hatırasını...
İster senin sükûnun, bora'nda olsun ister,
Güzel göl ve o senin güleç kayalarına
Ve bu kara köknarlar ve bu vahşi kıyılar
Eğilmişken o senin berrak dalgalarına;
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İster iç ürperterek esen meltemde kalsın,
İster uğultularda, kıyılarında koşan,
Ya da senin yüzünü beyazlara boyayan
Kadife ışığında şu gümüşten mehtabın;
İnildeyen şu rüzgâr, şu kamışlık iç çeken,
Şu çiçek kokuları rüzgârlarında gezen,
İşitilen, görülen, nefesle solunanlar
Hepsi birden desin ki: "Çok sevmişlerdi onlar!"
Tercüme: Bicahi Esgici
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L'Automne
Salut ! bois couronnés d'un reste de verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !
Salut, derniers beaux jours ! le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards !
Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire,
j'aime à revoir encore, pour la dernière fois,
Ce soleil palissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois!
Oui dans ces jours d'automne où la nature expire,
A ses regards voilés, je trouve plus d'attraits,
C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire
des lèvres que la mort va fermer pour jamais!
Ainsi prêt à quitter l'horizon de la vie,
pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui
Je me retourne encore et d'un regard d'envie
je contemple ses biens dont je n'ai pas joui!
Peut-être que l'avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu?
Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore
Aurait compris mon âme et m'aurait répondu?
La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire
Á la vie, au soleil, ce sont là mes adieux;
Moi je meurs et mon âme au moment qu'elle expire
S'exhale comme un son triste et mélodieux

Alphonse de Lamartine (1790 - 1869)
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Sonbahar (44)
Selâm! taç giymiş orman yeşilden kalan renkten
Çimene düşen yaprak sararmaya koşuyor
Selâm, son güzel günler! tabiat yasta hepten
Benziyor acılara gözlerimi okşuyor
Ben hayalperest yolcu bu yalnızlar yolunda
Bir kere daha görsem çok geç olacak yarın
Şu soluklaşan güneş zayıf ışıklarıyla
Ayağımı acıtır loşluğu ağaçların
Tabiat sona erer bu hazan günlerinde
O buğulu gözleri daha çekici yazdan
Bu bir dostun vedası, bu bir son gülümseme
Ölümün sonsuza dek yumacağı ağızdan
Hem hayatın ufkunu terk etmeye de hazır
Ağlayarak ümidin solduğu günlerimden
Tekrar geri dönerim kıskanç bir bakış kalır
Hayranlık uçar gider bana bir şey vermeden
Acaba beni gene korur mu ki yarınlar
Ümitler kaybolunca bir mutluluk gelir mi?
Acep kalabalıktan meçhul birisi çıkar
Benim ruhumu anlar bana cevap verir mi?
Çiçek düşer vererek kokusunu rüzgâra
Hayata ve güneşe, vedalarımdır renkli
Ruhum ulaştı sona ben ölüyorum ama
Sanki üzgün bir sestir son nefeste ahenkli
Tercüme: Bicahi Esgici
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William Shakespeare
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Sonnet III
Look in thy glass, and tell the face thou viewest
Now is the time that face should form another;
Whose fresh repair if now thou not renewest,
Thou dost beguile the world, unbless some mother.
For where is she so fair whose unear'd womb
Disdains the tillage of thy husbandry?
Or who is he so fond will be the tomb
Of his self-love, to stop posterity?
Thou art thy mother's glass, and she in thee
Calls back the lovely April of her prime:
So thou through windows of thine age shall see
Despite of wrinkles this thy golden time.
But if thou live, remember'd not to be,
Die single, and thine image dies with thee.

William Shakespeare
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Sonnet III (37)
Şu aynaya bir bak da gördüğün yüze söyle
Görünmek zamanıdır şimdi bir başkasında
Şimdi yenilemezsen kendini eğer böyle
Mahrum kalır dünya ve nice mustakbel ana
Hangi tazelik kaldı el değmemiş ve bakir
Kibrin mi engel oldu toprağını sürmene
Hiç hevesli görmüş mü şu hep bekleyen kabir
Kendine aşkından mı bu son verme nesline
Sen annenin aynası ve o da senin aynan
O sende gençliğinin erdi ilkbaharına
Senin de görmen lâzım kocayacağın zaman
Şimdi buruşuksuzken kendi altın çağında
Hatırlanmadan yaşa emelin buysa eğer
Zürriyetsiz yokol git görüntünle beraber

Tercüme: Bicahi Esgici
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Sonne XVIII

Shall I compare thee to a summer's day ?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimmed:
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st,
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
Shakespeare
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Sonne XVIII (39)

Seni bir yaz gününe benzetmek doğru olmaz
Sen hem daha sevimli hem de daha sıcaksın
Mayıs filizlerinden soğuk rüzgârlar aksın
Ve her şeyi kısaltsın bırak hızlı geçen yaz
Cennetin sıcak gözü bazen parıltı saçar
O altın renkli teni zannetme bir gün solmaz
Her bir fani güzellik günü gelince kaçar
Tabiat hep değişir asla bir karar olmaz
Fakat senin o sonsuz yaz’ın gölgelenemez
Güzelliğin kaybolmaz sahibini kaybetmez
Övünemez gölgesi gezinen ölüm sende
Sonsuz zaman çizgisi seni de yüceltecek
İnsan nefes aldıkça gözler görebildikçe
Bu şiir hep yaşayıp sana hayat verecek
Tercüme: Bicahi Esgici
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Victor Hugo
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Demain, dès l'aube
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.
Victor Hugo (1802 - 1885 )
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Yarın Şafakta (46)
Yarın şafak vaktinde yamaçlar ağarırken
Düşeceğim yollara beni bekliyorsun ya
Ormandan geçeceğim dağın eteklerinden
Böyle senden uzakta kalamam daha fazla
Gideceğim gözlerim düşünceme bağlanmış
Dışardan başka bir şey duymadan ve görmeden
Yalnız, tanınmaz, mahzun ve eller çaprazlanmış
Görmeksizin farkını gündüzlerin geceden
Ne bir renk görünecek akşamın renklerinden
Ne de Harfleur şehrinin kararışı boşuna
Sana ulaştığımda funda çiçeklerinden
Bir demet koyacağım kabrinin baş ucuna

Tercüme: Bicahi Esgici

62

Choses du soir
Le brouillard est froid, la bruyère est grise ;
Les troupeaux de bœufs vont aux abreuvoirs ;
La lune, sortant des nuages noirs,
Semble une clarté qui vient par surprise.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.
Le voyageur marche et la lande est brune ;
Une ombre est derrière, une ombre est devant ;
Blancheur au couchant, lueur au levant ;
Ici crépuscule, et là clair de lune.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.
La sorcière assise allonge sa lippe ;
L'araignée accroche au toit son filet ;
Le lutin reluit dans le feu follet
Comme un pistil d'or dans une tulipe.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.
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On voit sur la mer des chasse-marées ;
Le naufrage guette un mât frissonnant ;
Le vent dit : demain ! l'eau dit : maintenant !
Les voix qu'on entend sont désespérées.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.
Le coche qui va d'Avranche à Fougère
Fait claquer son fouet comme un vif éclair ;
Voici le moment où flottent dans l'air
Tous ces bruits confus que l'ombre exagère.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.
Dans les bois profonds brillent des flambées ;
Un vieux cimetière est sur un sommet ;
Où Dieu trouve-t-il tout ce noir qu'il met
Dans les cœurs brisés et les nuits tombées ?
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.
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Des flaques d'argent tremblent sur les sables ;
L'orfraie est au bord des talus crayeux ;
Le pâtre, à travers le vent, suit des yeux
Le vol monstrueux et vague des diables.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.
Un panache gris sort des cheminées ;
Le bûcheron passe avec son fardeau ;
On entend, parmi le bruit des cours d'eau,
Des frémissements de branches traînées.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.
La faim fait rêver les grands loups moroses ;
La rivière court, le nuage fuit ;
Derrière la vitre où la lampe luit,
Les petits enfants ont des têtes roses.
Je ne sais plus quand, je ne sais plus où,
Maître Yvon soufflait dans son biniou.

Victor Hugo (1802 – 1885)
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Akşam Hatıraları (47)
Sisle bir soğuk gelir funda grileşirdi
Otlaktan gelen sürü yalağa doğru yürür
Ay kara bulutlardan çıkar göze görünür
Sanki de bir aydınlık birdenbire gelirdi
Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum
Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi
Yolcu yürür yolunda fundalık koyulaşır
Bir gölge arkalarda biri önden giderdi
Batıda bir beyazlık doğuda kırmızılık
Alacakaranlığı mehtap gelir silerdi
Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum
Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi
Oturan cadı durmaz dudağını sarkıtır
Örümcek ağ evinin çatısını örerdi
Cinlerin ateşinde bir peri parlatılır
Bir lâlede altından bir organ boy sürerdi
Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum
Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi
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Denizin üzerinde gel-git avı görünür
Bir batık heyecanlı bir direği gözlerdi
Rüzgâr derdi "yarına", su ise "şimdi" derdi
İşittiğimiz sesler hep ümitsiz seslerdi
Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum
Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi
Bir araba Avranche'dan Fougère'e mi giderdi
Parlak bir şimşek gibi kamçısını şaklatır
İşte bu o an idi ki havada kala kalan
Bütün bu gürültüler büyüyen gölgelerdi
Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum
Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi
O derin ormanlarda alevlerle parlayan
İhtiyar bir mezarlık bir uyku üstündeydi
Koyan kendi bilir mi yeri bu siyahların
Ya kırılmış kalplerdi ya inen gecelerdi
Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum
Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi
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Gümüş birikintiler ışıldardı kumlarda
Balık tutan kartalı yamacın eteğinde
Çoban rüzgâr içinden gözle takip ederdi
O korkunç uçuştaki dalga da iblislerdi
Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum
Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi
Bacalardan dışarı siyah tüyler uçardı
Oduncular ağırca yükleriyle geçerdi
Su gürültülerinin arasından duyulan
Sürüklenen dallardan gelen ürpertilerdi
Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum
Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi
Açlıktan koca kurtlar kötü rüyalar görür
Nehirler akar durur bulutlar kaçışırdı
Lâmbanın parladığı camların arkasında
Küçük çocuklar pembe kafalarla geçerdi
Nerdeydi ne zamandı artık bilemiyorum
Üstad İvon oturur gaydasını üflerdi

Tercüme: Bicahi Esgici
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Mes vers fuiraient
Mes vers fuiraient, doux et frêles,
Vers votre jardin si beau,
Si mes vers avaient des ailes,
Des ailes comme l’oiseau.
Ils voleraient, étincelles,
Vers votre foyer qui rit,
Si mes vers avaient des ailes,
Des ailes comme l’esprit.
Près de vous, purs et fidèles,
Ils accourraient nuit et jour,
Si mes vers avaient des ailes,
Des ailes comme l’amour.
Victor Hugo (1802 – 1885)
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Mısralarım Uçardı (48)
Mısralarım uçardı yumuşak hafif narin
Yanarak hasretiyle o güzel bahçenizin
Kanatları olsaydı kuşların kanadından
Çakarlar uçarlardı kıvılcımlar misali
Mutlaka bulurlardı hep gülen kalbinizi
Kanatları olsaydı ruhların kanadından
Dönerek çevrenizde saf ve sadık her zaman
Gece gündüz demeden akarlardı durmadan
Kanatları olsaydı aşkların kanadından

Tercüme: Bicahi Esgici
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Nuit - I
Le ciel d'étain au ciel de cuivre
Succède. La nuit fait un pas.
Les choses de l'ombre vont vivre.
Les arbres se parlent tout bas.
Le vent, soufflant des empyrées,
Fait frissonner dans l'onde, où luit
Le drap d'or des claires soirées,
Les sombres moires de la nuit.
Puis la nuit fait un pas encore.
Tout à l'heure, tout écoutait.
Maintenant nul bruit n'ose éclore ;
Tout s'enfuit, se cache et se tait.
Tout ce qui vit, existe ou pense,
Regarde avec anxiété
S'avancer ce sombre silence
Dans cette sombre immensité.
C'est l'heure où toute créature
Sent distinctement dans les cieux,
Dans la grande étendue obscure,
Le grand Être mystérieux !
Victor Hugo
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Gece I(50)
Gökyüzü kalaydandı sonra bakıra döndü
Bunu yapan geceydi önce bir adım attı
Gölgedeki her şeyi yaşamaya döndürdü
Ağaçlar pes perdeden bir mırıltı başlattı
Rüzgârlar cennetleri fısıldar kulaklara
Dalgalar arasında ürpertiler yaşatır
Akşam aydınlığından altından yapraklara
Karanlıklar içinden geceler hatırlatır
Sonra gece beklemez bir adım daha atar
Çünkü az önce onu duyan herkes dinledi
Boş gürültünün yok inanma cesareti
Ve her şey susar birden her şey saklanır kaçar
Yaşayan her ne varsa var olan ya düşünen
Endişeyle seyreder bu olup bitenleri
Ve sessizlik ilerler karanlığın içinden
Aşırı karanlığın sınırsızlıktır yeri
Gelmiştir artık saat her yaratık ufuktan
Çok açık bir şekilde gökyüzüne çekilir
Işıksız gösterişsiz o büyük sonsuzluktan
Çok büyük ve esrarlı bir varoluş belirir

Tercüme: Bicahi Esgici
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La Nuit II.
Dans ses réflexions profondes,
Ce Dieu qui détruit en créant,
Que pense-t-il de tous ces mondes
Qui vont du chaos au néant ?
Est-ce à nous qu'il prête l'oreille ?
Est-ce aux anges ? Est-ce aux démons ?
A quoi songe-t-il, lui qui veille
A l'heure trouble où nous dormons ?
Que de soleils, spectres sublimes,
Que d'astres à l'orbe éclatant,
Que de mondes dans ces abîmes
Dont peut-être il n'est pas content !
Ainsi que des monstres énormes
Dans l'océan illimité,
Que de créations difformes
Roulent dans cette obscurité !
L'univers, où sa, sève coule,
Mérite-t-il de le fixer ?
Ne va-t-il pas briser ce moule,
Tout jeter, et recommencer ?
Victor Hugo
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Gece II(51)
Derin akislerinde kendi yüceliğinin
Yaratırken yok eden o muazzam yüce güç
Böyle dünyalar için acaba ne düşünür
Kaosu mu arzular sonuçta koca bir hiç
Kulak açmış dinleyen bizler için midir bu
O yüce meleklere ya alçak iblislere
Bekleme halindeyken ne rüyalar görüyor
Bizim uyuduğumuz düzensiz saatlerde
Şu yüksek hayaletler kaynar güneşler kızıl
Şu parlak yıldızlar mı küreler ışıl ışıl
Kendi uçurumunda dolaşan şu dünyalar
Bunların hiç birinden belki de memnun değil
Devasa canavarlar gezinirler böylece
Sınırsız okyanusta durmaz koşuştururlar
Biçimsiz yaratıklar peşpeşe ve elele
Bu sonsuz karanlıkta yuvarlanıp dururlar
Kâinatın içinde dolaşan özsuyudur
Düzeltilmeyi hâlâ hak etmiyorsa neden
Bu tekdüzelik artık kırılmayacak mıdır
Her ne varsa atıp da başlayarak yeniden

Tercüme: Bicahi Esgici
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La nuit III
Nul asile que la prière !
Cette heure sombre nous fait voir
La création tout entière
Comme un grand édifice noir !
Quand flottent les ombres glacées,
Quand l'azur s'éclipse à nos yeux,
Ce sont d'effrayantes pensées
Que celles qui viennent des cieux !
Oh ! la nuit muette et livide
Fait vibrer quelque chose en nous !
Pourquoi cherche-t-on dans le vide ?
Pourquoi tombe-t-on à genoux ?
Quelle est cette secrète fibre ?
D'où vient que, sous ce. morne effroi,
Le moineau ne se sent plus libre,
Le lion ne se sent plus roi ?
Questions dans l'ombre enfouies !
Au fond du ciel de deuil couvert,
Dans ces profondeurs inouïes
Où l'âme plonge, où l'oeil se perd,
Que se passe-t-il de terrible
Qui fait que l'homme, esprit banni,
A peur de votre calme horrible,
Ô ténèbres de l'infini ?
Victor Hugo
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Gece III (52)
Dua ile sığınmak burda faydasız gibi
Şu kapkaranlık saat işte bize gösterdi
Yaratılmış her şeyin ne var ne yok bütünü
Büyük bir siyah bina şu görünen gökyüzü
Kayarak aktığında şu buzlanmış gölgeler
Mavilikler kaybolup gider gözlerimizden
Bunların hepsi bir bir korkutan düşünceler
Bunlar da şüphe yok ki geliyor gökyüzünden
Bu dilsiz ve çok soluk lâcivert koyu gece
İçimizde bir şeyler titreştirir durmadan
Hep boşlukta aranır kaybolanlar nedense
Nedendir diz üstüne çökülüyor her zaman
Neyin nesi bu gizli lif yumağı bu örgü
Bunun altından gelir kasvetli soğuk korku
Serçeler de kendini çok serbest hissetmiyor
Aslan bile kendini kral gibi görmüyor
Sonu gelmez sorular şu gömülmüş gölgede
Üstü açık bir matem göğün derin yerinden
Duyulmamış bilinmez öyle derinliğinden
Ruhlar derine dalar gözün sustuğu yerde
Nerededir kaynağı geçip duran korkunun
Bu değil mi insanı serseri ruhlu yapan
Sakin gibi görünen ürküten korkunuzdan
Tükenmez karanlığı o bitmez sonsuzluğun

Tercüme: Bicahi Esgici
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Nuits de juin
L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte
La plaine verse au loin un parfum enivrant ;
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte,
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent.
Les astres sont plus purs, l’ombre paraît meilleure ;
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ;
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure,
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.
Victor Hugo, Les rayons et les ombres
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Haziran Geceleri (53)
Mevsim yaz çiçek kaplı gündüz vakti kaçınca
Uzaktan mahmur gelir gecenin kokuları
Gözler kapalı kulak biraz aralık anca
Saydam bir uyku ile ancak uyunur yarı
Yıldızlar daha temiz en iyisi gölgeler
Yarı aydın bir dalga sonsuz kubbeyi çizer
Taze ve solgun şafak beklerken zamanını
Sanki de bütün gece böyle göklerde gezer
Tercüme Bicahi Esgici
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Paul VERLAINE
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Chanson d'automne
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure
Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Paul VERLAINE (1844-1896)
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Sonbahar Şarkısı (49)
Uzun hıçkırıkları
Kemanlarının
Sonbaharın
Kalbime giren bıçak
Uzayıp gider
Yeknesak
Hep boğucu
Solgun ve sönük
Saat çalınca
Hatırlarım
Eski günleri
Ve ağlarım
Kalkar giderim
Berbat rüzgârla
Beni taşıyacak
Oraya buraya
Sanki
Ölü bir yaprak

Tercüme: Bicahi Esgici
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Le ciel est par-dessus le toit
Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme!
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.
La cloche, dans le ciel qu'on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l'arbre qu'on voit
Chante sa plainte.
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.
Qu'as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse?
Paul Verlain
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Gökyüzü Çatının Üstünde (58)
Gökyüzü çatının üstünde
Öyle mavi, öyle sakin
Bir ağaç, çatının üstünde
Dalını sallar
Gökte görünen bir çan
Sakince çalar
Ağaçta görünen bir kuş
Kendi sitem şarkısını söyler
Tanrım, tanrım, hayat burda
Basit ve sakin
Bu huzurlu söylenti
Şehirden gelmekte
Ne yapıyorsun, ey sen burdaki
Aralıksız ağlayan
Söyle, ne yaptın, sen burdaki
Gençliğinde?

Tercüme: Bicahi Esgici
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Alfred de Musset
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Tristesse

J’ai perdu ma force et ma vie,
Et mes amis et ma gaieté;
J’ai perdu jusqu’à la fierté
Qui faisait croire à mon génie.
Quand j’ai connu la Vérité,
J’ai cru que c’était une amie ;
Quand je l’ai comprise et sentie,
J’en étais déjà dégoûté.
Et pourtant elle est éternelle,
Et ceux qui se sont passés d’elle
Ici-bas ont tout ignoré.
Dieu parle, il faut qu’on lui réponde.
Le seul bien qui me reste au monde
Est d’avoir quelquefois pleuré.
Alfred de Musset

87

HÜZÜN (60)
Hem gücümü kaybettim ve hem de hayatımı
Bütün dostlarımı da sevinç ve neşemi de
Gurura varıncaya kadar her şeyimi de
Oysa o gurur beni dehama inandırdı
Sonunda ne zaman ki hakikati öğrendim
Zannettim ki yıllardır aradığım gerçek bu
Vâkıf olduğum zaman iyi anlayıp onu
Farkettim ki ben ondan çoktan nefret etmişim
Madem ki bu hakikat ölümsüz ve ebedi
İyice anlamayıp ondan uzaklaşanlar
Ömür boyu kalacak bu gerçeğin gafili
Hesap günü cevabı doğru vermek gerekli
Dünyaya bıraktığım yegâne miras ise
Zaman zaman bir parça ağlamış olmam belki
Tercüme: Bicahi Esgici
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Joyce Kilmer
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TREES
I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.
A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth’s sweet flowing breast;
A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;
A tree that may in Summer wear
A nest of robins in her hair;
Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.
Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

Joyce Kilmer (1886-1918)
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Ağaçlar (33)
Asla göremem belli, ağaç gibi bir şiir
Hiçbir şiir bir ağaç kadar güzel değildir
Ağaçların aç ağzı açıktır hep semaya
Topraktan tatlı bir süt emer o bir yandan da
Ağaç ara vermeden gözler Yaradanını
Dualara uzatır yaprak ve dallarını
Bir ağaç süslenince giyinip yazlığını
Kuşların yuvaları doldurur saçlarını
Bağrını kaplayan kar sonra döner yalana
İçli dışlı olunca mevsiminde yağmurla
Şiiri ancak benim gibi deliler yazar
Halbuki bir ağacı ancak Yaratan yapar

Tercüme: Bicahi Esgici
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Théophile GAUTIER
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Adieux à la poésie
Allons, ange déchu, ferme ton aile rose;
Ôte ta robe blanche et tes beaux rayons d’or;
Il faut, du haut des cieux où tendait ton essor,
Filer comme une étoile, et tomber dans la prose.
Il faut que sur le sol ton pied d'oiseau se pose.
Marche au lieu de voler: il n'est pas temps encor;
Renferme dans ton coeur l'harmonieux trésor;
Que ta harpe un moment se détende et repose.
Ô pauvre enfant du ciel, tu chanterais en vain
Ils ne comprendraient pas ton langage divin;
À tes plus doux accords leur oreille est fermée!
Mais, avant de partir, mon bel ange à l'oeil bleu,
Va trouver de ma part ma pâle bien-aimée,
Et pose sur son front un long baiser d’adieu!
Théophile GAUTIER (1811-1872)
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Şiire Veda (40)
Gidelim, düşkün melek, kanatlarını kapat
Bırak beyaz giysini altın ışınlarını
Bir yıldız gibi dönüp nesre düşmek zamanı
Unutup o geldiğin yüksek gökleri heyhat
Kuş ayağının yeri artık toprağın üstü
Artık zamanı geçti uçmayı bırak yürü
Kalbindeki ahenkli hazineleri kapat
Kapat ki sazın senin sussun da etsin rahat
Ey göklerin çocuğu, şakıyışın boşuna
O ilahi dilini anlayan yok burada
Kapalı tüm kulaklar o tatlı nağmelere
Ey mavi gözlü melek ama dur ayrılmadan
Söz anlamaz yarime şöyle bir yol uğra da
Bir veda öpüşü al o güzelim alnından
Tercüme: Bicahi Esgici

96

Jacques Prévert, Paroles
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Barbara

Hatırla Barbara
Brest'e aralıksız yağmur yağıyordu o gün
Ve sen gülümseyerek yürüyordun
Işıl ışıl cıvıl cıvıl sırılsıklam
Altında o yağmurun
Hatırla Barbara
Brest'e aralıksız yağmur yağıyordu
Siyam caddesine rastlamıştım sana
Gülümsüyordun
Ve ben, ben de gülümsüyordum
Hatırla Barbara
Ne ben seni tanıyordum
Ne de sen beni tanıyordun
Hatırla
Gene de hatırla o günü
Unutma
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Bir saçak altına sığınmış bir adam
Senin adını haykırdı
Barbara
Ve sen ona doğru koştun yağmur altında
Sırılsıklam cıvıl cıvıl ışıl ışıl
Ve kendini onun kollarına attın
Hatırla bunu Barbara
Ve sana sen deyişime de kızma
Sevdiklerime hep sen derim ben
Yalnız bir kere görmüş olsam da
Birbirini sevenlere de sen derim
Onları tanımasam da
Hatırla Barbara
Unutma
O sakin ve mutlu yağmuru
Senin mutlu yüzüne
O mutlu şehre
Denize yağan o yağmuru
Tersaneye
Ouessant gemisine
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Ah Barbara
Ne berbat bir şey şu savaş
Şimdi nerdesin ne oldun
Altında o demir yağmurunun
Ateş, çelik ve kan yağmurunun
Ya seni aşkla kollarına alan o adam
Öldü mü kayıp mı yoksa yaşıyor mu?
Ah Barbara
Brest'e aralıksız yağmur yağıyor gene şimdi
Önce de yağdığı gibi
Ama artık hiçbir şey aynı değil her şey tarumar
Korkunç ve perişan bir keder yağmuru bu
Bu artık o demirden çelikten
Ve kandan o eski fırtına da değil
Sadece bulutlardan
Brest'e ipince inen bir su
Berbat bir şekilde yok olup giden
Gözden silinip giden kepaze bulutlardan
Az sonra yok olacaklar uzaklarda
Uzağında çok uzağında Brest'in
Geriye hiçbir şeyi kalmamış Brest'in
Jacques Prévert, Paroles (1945)
Tercüme: Bicahi Esgici
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Gérard De NERVAL
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Fantaisie
Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,
Un air très-vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets.
Or, chaque fois que je viens à l'entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit :
C'est sous Louis treize; et je crois voir s'étendre
Un coteau vert, que le couchant jaunit,
Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ;
Puis une dame, à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,
Que dans une autre existence peut-être,
J'ai déjà vue... et dont je me souviens !
Gérard De NERVAL (1808-1855)
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Fantezi (41)
Bir melodi bilirim değer benim gözümde
Tüm Rossini ve Mozart Weber bestelerine
Çok eski bir melodi hem ağır hem matemli
Yalnız benim içindir gizli güzellikleri
O güzel melodiyi her duyuşumda ben
Ruhum iki yüz sene gençleşiverir hemen
On üçüncü Lui'nin devridir artık zaman
Yeşil yamacın sarı rengi günbatımından
Sonra tuğla bir şato taş köşeli duvarlar
Camları alev alev batan güneşle yanar
Bir bahçeyle çevrili içinden nehir akan
Dolaşır çiçekleri öper ayaklarından
Sonra güzel bir hanım yüksek penceresinde
Sarışın kara gözlü o zaman giysisiyle
Başka bir varoluştan belki de tanıyorum
Gördüm mutlaka onu çünkü hatırlıyorum

Tercüme: Bicahi Esgici

106

Stéphane Mallarmé
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Brise Marine
La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux!
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe
O nuits! ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le vide papier que la blancheur défend
Et ni la jeune femme allaitant son enfant.
Je partirai! Steamer balançant ta mâture,
Lève l'ancre pour une exotique nature!
Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,
Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs!
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages
Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots...
Mais, ô mon coeur, entends le chant des matelots!
Stéphane Mallarmé (1848-1898)
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İmbat (42)
Ten mahzun ve ben heyhat okudum her kitabı
Kaçmak ! uzağa kaçmak ! galiba kuşlar sarhoş
Arasında olmaktan köpüklerle göklerin
Ne o eski bahçeler gözlerin yansıttığı
Denizlerde ıslanmış bu kalbe verir güven
Ne gece, ne lambamın kaybolmuş aydınlığı
Beyazlıkta ısrarlı boş kâğıdın üstünde
Ne şurdaki geç kadın bebeğini emziren
Yola düşme zamanı ey yalpalayan gemi
O uzak iklim için demirini al artık
Zalim ümitler için üzgün can sıkıntısı
Hâlâ bekliyor mudur son mendil vedasını
Ve belki de yelkenler fırtına davetçisi
Sanki de bir rüzgârdır batık üstünde gezen
Bu gemi artık kayıp, ne yelken ne adalar
Fakat ey kalbim dinle denizin şarkısını
Tercüme: Bicahi Esgici
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Guillaume Apollinaire
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Le Pont Mirabeau
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918)
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Mirabo Köprüsü (43)
Mirabo köprüsünün altından akar Seine
Ve aşklarımız
Hatırlamam mı lâzım
Neşe hep sonra gelir kederden
Gece gelir saat çalar
Günler akar gider kalırım ben
El ele yüzyüze kalırız
Kollarımızın köprüsü üstünden
Yorgun dalgalar gibi
Sonsuz bakışlar geçerken
Gece gelir saat çalar
Günler akar gider kalırım ben
Aşk çeker gider şu akan su gibi
Aşktır çekip giden
Hayat gibi Ağır
Ve ümit gibi şiddetli
Gece gelir saat çalar
Günler akar gider kalırım ben
Günler geçer ve geçer haftalar
Ne zaman geçmeden
Ne aşklarımız geri dönmeden
Mirabo köprüsünün altından Seine akar
Gece gelir saat çalar
Günler akar gider kalırım ben
Tercüme: Bicahi Esgici
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UN DERVISH
Snapshot of the item below:
Sous le cloître de cette mosquée, je vis une figure que je
n'oublierai jamais. C'était un derviche couché à terre, près du
réservoir des ablutions. Il n'avait pour tout vêtement qu'un
haillon d'étoffe en poil de chameau, rude comme un cilice et
tout souillé de la poudre des déserts. Ce lambeau se nouait
négligemment autour de ses reins, et laissait voir presque à
nu un corps hâlé, bistré, bronzé, cuit et recuit à la flamme des
soleils. Ses jambes, rouges comme la brique, étaient
chaussées, jusqu'au-dessus des chevilles, d'un brodequin de
poussière grise.
Une maigreur vigoureuse faisait saillir tous ses muscles et
tous ses os; ses cheveux noirs sauvagement crépus se
hérissaient sur sa tête comme des touffes de broussailles; au
bord de ses joues brunes floconnaient quelques touffes de
barbe éparse, car il était jeune. Une placidité folle régnait
dans ses yeux fixes. Seul au milieu de la foule, comme au
milieu du Sahara, il semblait bercé par quelque hallucination.
Il est impossible de rêver quelque chose de plus fauve, de
plus hagard, de plus hérissé, de plus férocement ascétique, de
plus brûlé par le fanatisme, de plus dévasté par le jeûne et les
macérations. Un pareil pénitent pouvait aller sans peur à
travers les solitudes; les lions et les panthères devaient
reculer devant ce corps nourri de sauterelles.
C'était un derviche qui revenait de la Mecque: et, tout nu qu'il
était, il ne faisait pas plus de cas d'un vizir que d'un grain de la
boue attachée à ses pieds.
Théophile Gautier, Constantinople
Lecture Expliquée, Library Arman Colin, 1921
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Bir Derviş (40)
Cami avlusunu çevreleyen sundurmanın altında, asla
unutmayacağım bir şey gördüm. Bu, şadırvanın yanında yere
uzanmış bir dervişti. Giyecek olarak üzerinde, keçi kılındanmış
gibi sertleşmiş ve çöllerin tozuyla kirlenmiş devetüyünden eski
bir kumaş parçasından başka bir şeyi yoktu. Bu yırtık bez
parçası belinin etrafına gelişigüzel düğümlenmişti ve yanık,
barut ve tunç renginde, güneşlerin alevleriyle tekrar tekrar
pişmiş bir vücudu hemen hemen çıplak bırakıyordu. Tuğla gibi
kırmızı bacaklarına, ayak bileklerine kadar gelen gri tozdan bir
çift potin giymiş gibiydi.
Bütün kas ve kemiklerinden güçlü bir zayıflık fışkırıyordu.
Vahşice kıvırcıklanmış siyah saçları, başının üstünde, çalı
tutamları gibi kabarmıştı. Esmer yanaklarının kenarlarında
dağınık sakalı, küçük yumaklar oluşturmuştu, çünkü gençti.
Sabit gözlerine bir kayıtsızlık hükmediyordu. Kalabalığın
ortasında, Sahra çölünün ortasındaymış gibi yalnız, gizli bir
vecd içinde iki yana hafifçe sallanıyor gibiydi. Daha vahşi, daha
yabani, daha dimdik, daha kıyarcasına çilekeş, daha
taassuptan yanmış, oruç ve çile ile daha yanıp yıkılmış
herhangi bir şey hayal edilemez. Böyle bir tövbekâr,
yalnızlıkların arasından korkusuzca geçebilir; arslanlar ve
panterler, çekirgeyle beslenmiş bu vücudun önünde geri
çekilmek zorundadır.
Bu, Mekke'den dönmekte olan bir dervişti. Olduğu gibi çıplak;
bir vezirin, onun gözünde, ayağına bulaşmış bir çamur zerresi
kadar değeri yoktu.
(Constantinople; E. Fasquel, édit)den Tercüme: Bicahi Esgici
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