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ALİ DEMİR
Artvin-Şavşat-Dalkırmaz Köyü’nde doğdu (1952); Çiftlik
İlkokulu, Şavşat Ortaokulu, Artvin Lisesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nde okudu.
Strasbourg Üniversitesi Avrupa Yüksek Araştırmaları
Enstitüsü’nde yüksek lisans (1974-1975), Nancy II Üniversitesi Uygulamalı Dilbilim Bölümü’nde doktora çalışması yaptı
(1981-1985).
Değişik üniversitelerde ve Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde çalıştı; Fransızca öğretimi, uygulamalı dilbilim, çeviri,
sözcük öğretimi, şiir dili, vb. konularında dersler verdi ve yönetsel görevlerde bulundu.
“Türkiye’de Yabancı Dillerin Öğretimi ve Öğretmen Yetiştirme” (doktora çalışması-1984), “Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme-1994” (doçentlik çalışması), “Uluslararası Gelişmeler ve Türkçe’nin Durumu-2005”,
“Küreselleşme Sürecinde Yabancı Dillerin Öğretimi-2005”, 20
Poètes D’Ankara-1999 (Ankara’dan 20 Şair-ortak çalışma), J’en
ai usé des fers en ton absence-2000 (Ahmed Arif’in “Hasretinden Prangalar Eskittim kitabındaki şiirlerin Fransızca çevirisi),
Kırmızı Mendil-2004 (Anı-anlatı), Nerde Olursa-2015 (Patrick
Pérez Sécheret’den Nazım Hikmet, Abidin Dino ve Türkiye için
şiirler çevirisi) ve çocuk kitapları yazdı.
Yurtiçi ve yurtdışında; eğitim-öğretim, öğretmen yetiştirme, yabancı dil öğretimi, çeviri, öğretmen örgütlülüğü, karşılaştırmalı eğitim, çağdaş Türk şiiri, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, yabancı dilde öğretim açmazı gibi konularda
çalıştı; değişik öğretmen ve öğretim üyeleri dernekleri ve sendikalarında görev aldı. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı
ile Dil Derneği üyesidir. Evlidir, bir çocuk babasıdır.

Sunuş
Akşam yorgun argın evine dönen ya da sabah yeni bir güne
başlayan insanlara gün ve gece boyunca neler olup bittiğini haber veren, bunları anlaşılır kılan gazetecilerin işinin her dönemde
zorluklarla dolu olduğunu anlatmaya gerek var mı bilmiyorum
ama gazeteci, Yakup Kadri’nin yıllar önce söylediği gibi tehlikeleri göze alarak çalışır. Soğukta, karda, kışta görev yapar. Sıcakta
bunalır. Çatışma bölgelerinde tehlike altındadır. Kendisini korkutmaya, sindirmeye çalışan güçlerin tehditlerine göğüs gerer.
Tek amacı olan bitene tanıklık etmek ve bunu başkalarına anlatabilmektir. Eşinden, çocuklarından uzak kalır, yıpranır, erken ölür.
Ne gam! Gazetecilik onun işidir ve keyifle yapar. Pek azı yaşadıklarını anlatır. Sıkıntılar işin gereğidir, parçasıdır. Sineye çeker.
Ödül? Yaşadığımız topraklarda gazetecinin hayattayken ödüllendirilmesi pek alışılan bir iş değildir. Zaten önemli olan yurttaşın
gönlünde bir yer kazanabilmektir; onun takdiri onur verir.
Böyle bir mesleği yapanların yaşadıklarını bir ölçüde duyguları imbikten geçirenler, ozanlar, şairler anlatabilir. Yaşamın iyi,
kötü, sıkıntılı, zor, acı yanları onların dizelerinde anlam bulur. Ali
Demir’in çevirdiği barış ve özgürlük şiirleri bizi bu gizemli dünyaya götürüyor. Yıllardır inançla, sabırla ve coşkuyla yürüttüğümüz Özgürlük için Basın ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için başlattığımız Demokrasi için Medya/
Medya için Demokrasi programlarının böyle bir soluklanmaya ihtiyacı olabilir. Dünyanın dört bir tarafında benzer duygu ve düşüncelerin dile getirilmiş olduğunu görmek çalışmalarımıza güç
katacak, inancımızın güçlenmesine yardım edecektir.
Nazmi Bilgin
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Önsöz
Zor zamanlarda yaşıyoruz. Kimin eli kimin elinde belli
değil. Kan akmaya devam ediyor dünyanın birçok yerinde. Bir
yanda savaş çığırtkanları, öte yanda savaşa karşı duranlar…
Aynı dili kullansalar da ayrı sözcükleri ve kavramları kullanıyor savaştan yana olanlarla barıştan yana olanlar. Ulusu ne
olursa olsun, barış ve özgürlük özlemlerini en güzel dile getirenler ise şairler olsa gerek.
Fransızca’dan yaptığım bu seçkide, savaşlara karşı barış ve
özgürlükten yana olan dünya şairlerinden bir demet bulacaksınız. Eksik bir çalışma elbette. Bir kısmı daha önce de çevrilmiş
Türkçeye, bir kısmı ise yeni kanımca.
Seçkideki şiirlerin bir bölümü, Paris’teki şiir etkinlikleri
sırasında tanıştığım, TURQUOISE yayınevi sahibi, sevgili dostum Erhan TURGUT’un başkanlığında, arkadaşlarıyla birlikte
hazırladıkları, çok özenli bir çalışmanın ürünü olan: “NON A
LA GUERRE” (SAVAŞA HAYIR) adlı yapıtından alındı. Bir bölümü de değişik şiir kitapları ve antolojileri taranarak seçildi.
Zor, ama güzel bir uğraşı “şiir çevirmek”. Bu eylemi, tırnak içine almamın nedeni, şiir çevrilmiyor aslında. Başka bir
dilde, bir ekinde, bir zamanda, kısacası başka koşullarda yazılan bir betik, elden geldiğince, becerilebildiğince, başka bir
zamanda, başka bir dile, başka bir yapıya ve ekine aktarılıyor.
Bir bakıma yeniden yaratılıyor bu duygu ve düşünceler güncel
dilin olanakları ölçüsünde.
Çeviri konusunda “savaş, barış ve özgürlük” öne
çıkarmamın iki temel nedeni var: Birincisi, yirmi birinci yüzyılda

bile, bitip tükenmeyen savaşlar ve kıyımlar karşısında, hiçbir şey
yapamamanın acısını derinden duymak. İkincisi de bu acıyı daha
derinden duyan dünyanın başka ülkelerinin şairlerinin “savaş,
barış ve özgürlük” olgularına nasıl yaklaştıklarını merak edip,
ulaşabildiklerimi ve Türkçeleştirebildiklerimi yurdumun duyarlı
insanlarıyla paylaşmak.
Şiir çevirisine Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümü
öğrencisi iken, çok değerli öğretmenimiz Tahsin Saraç’la başlamıştık. Daha sonraki yıllarda beğendiğim şiirleri çevirmeye
başladım Türkçeden Fransızcaya Fransızcadan Türkçeye. Bunları bir bölümü yayımlandı değişik dergi ve gazetelerde, bir bölümü yayımlanmadı.
1974-1975 yıllarında Fransa’nın Strasbourg kentinde yüksek lisans öğrencisi iken tanıştığım ve daha sonra aynı üniversitede görev yaptığım sevgili meslektaşım Prof. Dr. Korkmaz
Alemdar, 1789 Fransız Devrimi ve sonrasında söylenen şiir ve
şarkıların metinlerinin çevirisini istedi benden. Bu ortak çalışma, Tarih ve Toplum Dergisi’nin Temmuz 1989 tarihli sayısında yayımlandı.
Ankara Edebiyatçılar Derneği’nin önerisiyle yaptığımız
“Ankara’dan 20 Şair/ 20 Poètes d’Ankara” seçkisi, 1999 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı ve derneğin temsilcisi olarak katıldığım, Türkiye’nin onur konuğu olduğu Paris
uluslararası diller fuarına yetiştirildi.
2002 yılında ise, Ahmed Arif’in “Hasretinden Prangalar
Eskittim” içindeki şiirleri, “J’en ai usé des fers en ton absence”
adıyla yine Kültür Bakanlığımız tarafından yayınlandı.
1998-2013 yılları arasında Fransa’daki değişik üniversiteler
ve kuruluşlarda; “Çağdaş Türk Şiiri”, Nâzım Hikmet”, “Ahmed
Arif”, “Sabahattin Ali” ve Türkçe üzerine yaptığım söyleşiler ve
katıldığım şiir etkinlikleri sırasında tanıştığım Nâzım Hikmet
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sevdalısı Fransız Şair Patrick Pérez Sécheret’nin şairimiz, Abidin
Dino ve Türkiye üzerine yazdığı şiirlerini Türkçeleştirerek,
“Nerde Olursa” adıyla “Yazılama Yayınevi” tarafından 2015
yılında yayınlandı.
Bu seçkinin yayınlanmasına kaynaklık eden Gazeteciler
Cemiyeti’ne, Gazetecilik Araştırma ve Eğitim Merkezi yöneticilerine ve sevgili dost Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’a teşekkürü
borç bilirim.
Ali DEMİR
Ankara, Ekim 2020
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Barış
Yannis Ristos-Yunanistan (1909-1990)

Çocuğun düşüdür barış,
Ananın düşüne benzer.
Sevgililerin sözleridir barış
Yeşil ağaçlar altında.
Ne zaman kapanırsa yara izleri dünyamızda,
Ne zaman rahat uyku çekerse ölülerimiz toprak altında
Ve ne zaman boşa akmadığı bilinirse dökülen kanların,
Gerçek barış o zaman.
Yemeğin kokusudur barış, akşamleyin,
Korkuyla duyulmadığı zaman bir arabanın sesi sokakta,
Her kapıyı çalanın bir dost olduğu bilindiği zaman,
Gökyüzüne açıldığı zaman penceremiz,
Ve renklerin cümbüşüyle kucaklaştığı zaman gözlerimiz
Barıştır o zaman.
Bir bardak sıcak süt ve bir kitaptır barış
Uykudan uyanan çocuğun önüne konan.
Dönüştürüldüğü zaman hapishaneler kütüphaneye,
Ulaştığı zaman türkünün ezgisi eşikten eşiğe,
Ay buluttan çıktığında
Bir işçi berberden çıktığı zaman cumartesi akşamları
Barıştır o zaman.
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Boşa akmadığı zaman geçmiş günler,
Kök saldığı zaman sevinç gecenin içinde,
Şöyle rahat bir uyku çekildiği zaman
Barıştır o zaman.
Biraz ötelendiği zaman ölüm korkusu yürekte,
Birlikte soludukları zaman şairlerle emekçiler,
Kokusu yayıldığı zaman akşam karanfillerinin
Barıştır o zaman.
Yol aldığı zaman özgürlük treni geleceğe
Sevgililerin dizelerinin üstünde,
Buğday ve gül yüküyle,
Barıştır o zaman.
Kardeşlerim,
En güzel düşlerle soluklandığı zaman dünya
Barışın sıcak koynunda,
İşte gerçek barış o zaman.
Kardeşlerim.,
Birleştirin ellerinizi
Barıştan yana.

Fransızcaya çeviren şairin kendisi.
Europe, Paris, Ağustos- Eylül 1983.
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Hangi Anlaşmaya Uydu Ki
Beyaz Adam…
Sitting Bull/ ABD (1831-1890)

Hangi anlaşmaya uydu ki Beyaz Adam? Hiçbirine.
Peki hangi anlaşmayı bozdu Kızılderili? Hiçbirini.
Yapılan hangi anlaşmaya uydu Beyaz Adam? Hiçbirine
Örneğin ben çocukken, Yerlilerdi topraklarının egemeni;
ve onların toprakları üstünde doğup batıyordu güneş
oysa on binlerce insan öldü savaşlarda.
Peki nerde o Yerliler şimdi?
Kim yok etti onları?
Hani nerde bizim topraklarımız?
Kim el koydu bu topraklara?
Hangi Beyaz Adam söyleyebilir toprağının ya da parasının çalındığını?
Kim söyleyebilir benim hırsız olduğumu?
Hangi Beyaz Kadın’ı kapıp kaçtım ben?
Küfrettiğimi duydunuz mu hiç?
Yine de kötü olan benim, bir Yerli olmaktır suçum.
Hangi Beyaz Adam görmüş sarhoş dolaştığımı?
Hangi açı doyurmamışım kapımı çalan?
Kim görmüş karımı dövdüğümü ya da kötü davrandığımı
çocuklarıma?
Hangi yasayı çiğnemişim ben?
Haksız olan ben miyim halkımı sevdiğim için?

13

Kötü bir şey mi Kızılderili ya da Yerli olmam?
Kötü bir şey mi babamın yaşadığı bu yerde doğmuş olmam?
Kötü bir şey mi halkım ve ülkem için ölümü göze almam?

İngilizceden Fransızcaya çeviren: Michel Piquemal.
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Kardeşim Ölme!
Akiko YOSANO-Japonya (1878-1942)

Senin için ağlıyorum kardeşim,
sen ölmeyesin diyedir bunca feryat figan.
Sensin bizim en küçüğümüz,
Hep senin üstüne titredi anne-baban.
Bir düşünsene ne diye eğitildiğini,
Bir insanın kafasını kesesin diye mi bunca emek,
Öldüresin, ölesin diye mi yoksa?
Ne diye büyüttüler seni yirmi yaşına dek?
Sen olacaksın en son kalıtçısı evimizin,
Tüccar Sakai ailesinin saygın bireyi.
Ne olur ölme kardeşim!
En son sen taşıyacaksın ailemizin adını.
Bir düşünsene ne önemi var
Lüshun’daki yengi ya da yenilginin?
Bu niçin ilgilendiriyor seni?
Var mı böyle bir şey
Kuralları arasında yuvamızın?
Lütfen ölme kardeşim!
Baksana bizim İmparatora,
O gidiyor mu savaşa?
Kanınızın akıtmasını emrediyor yalnızca
Ve bir hayvan gibi ölmenizi vatan-millet uğruna.
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Çok onurlu bir şey olduğunu söylüyor bir de.
Ne denir sence böyle bir yargıya,
Ne denir böyle bir yüreğe?
Ah kardeşim ah!
Ölmemelisin sen böyle bir savaşta.
Geçen sonbahardan beri,
Ağıt yakarken annemiz ölen babamıza,
Yüreği parçalanıyor şimdi senin adına.
O yaşlı haliyle üstelik
Zorlukla ayakta tutmaya çalışıyor evimizi,
Bir görsen nasıl ağardı saçları.
Genç karın var bir de kırılgan mı kırılgan,
Sessizce ağlıyor evin kapısının ardında,
Unuttun mu onu yoksa?
Düşünsene genç bir kadının yüreğini,
Senden ayrı kalışını düğününden on ay sonra.
Oysa tek sen varsın onun için bu dünyada.
Hiç değil onun için ölme kardeşim ne olur!...

Fransızcaya çevirenler: Kiyoko ve Jean-Luc Steinmetz.
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Dönüş
Carles DUARTE, İspanya (1959)

Kin tutuşmuş sokaklarda,
Ayin alayı sanki yenik yüzlerde
Kimse kimseyi yenmedi aslında
Salt acının günlüğü yüreklerde.
Bu bir barış düşü mü,
acımasız bir ölüm oyunu mu yoksa
Ya da bir tür öç alma duygusu?
Boşuna yitip giden yaşamlar
Kan denizinde.
Mazi diyorlar geçmişe
Yaşanacak ne kalır geriye ölümden öte?
Bir tür terk edilmişlik duygusu kanar durur
Bu kırılgan şimdide
Bir de akıp giden gözyaşları umuttan da öte.
Açlığın pençesinde yorgun adımlar birbiri ardı sıra,
bitip tükenmek bilmeyen taşlı yollarda,
büyük bir pişmanlık duygusu elbet gözlerde,
ancak dönüşün coşkusu var yüreklerde
bir de o ilk arzu doğada yankılanan seslerde.

Fransızcaya çeviren: François-Michel Durazzo.
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Barbara
Jacques PREVERT-Fransa (1900-1997)

Anımsa Barbara
Durmadan yağmur yağıyordu o gün Brest’e
Ve sen gülümseyerek yürüyordun sokakta
Mutlu ve gururluydun sırılsıklam olsan da
Yağmur altında
Anımsa Barbara
Durmadan yağmur yağıyordu Brest’e
Siam sokağında rastladım sana
Hep o aynı gülümseme yüzünde
Ben de gülümsüyordum sana
Anımsa Barbara
Seni tanımıyordum aslında
Sen de tanımıyordun beni
O günü anımsa yine de
Unutma
Saçağın altında bir adam
Adını ünledi birden
Barbara
Ve ona doğru koştun sen yağmur altında
Mutlu ve gururluydun sırılsıklam olsan da
O adamın kollarına bıraktın kendini
İyi anımsa bunu Barbara
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Sana sen diyorum diye kızma
Çünkü sen diyorum bütün sevdiklerime
Onları ilk kez görmüş olsam da
Sen diyorum birbirlerini sevenlere
Onları tanımasam da
Anımsa Barbara
Unutma
Bu bilge ve mutlu yağmuru
Senin yüzüne yağan sevinçle
Ve bu mutlu kentin üstüne
Bu denize
Bu tersaneye
Uessan vapuru üstüne bir de
Ah Barbara
Ne aptalca şey savaş
Nerede olduğunu bilmiyorum şu an
Bu demir bu çelik
Bu ateş bu kan yağmuru altında mısın yoksa
Ya o sevgilin
Öldü mü kayboldu mu yaşıyor mu hâlâ
Ah Barbara
Durmadan yağmur yağıyor Brest’e
Senin de bildiğince
Ancak bu yağmur o yağmur değil elbette
her şey pem perişan yıkıntılar arasında
Korkunç bir yas yağmuru bu
Sıradan bir fırtınadan da öte
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Demir çelik kan bulutları
Üstümüze yağan
Sanki yok olup gidecek her şey
Ölü köpekler gibi Brest’in sularında
Uzaklara çok uzaklara
Ve hiçbir şey kalmayacak geriye.
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Yaralı Asker
Valentin URDAŞ- ÇUVAŞ, RUSYA (1924-1973)

Sakın yaralandığımı söylemeyin babama,
O da yaralanacak benimle.
Vaziyeti idare et sen kardeşim,
Ayağa kalktığımda görsün beni.
Üzülme sen abla, ayağa kalktığım zaman,
Eskisi gibi yürüyeceğim bizim sokakta.
“İşte gerçek asker bu” diyecek babam,
Ağlamayacak beni öyle görünce.
Bir gözümü yitirdiğimi söyleme anneme,
Ağlar durur yoksa iki gözü iki çeşme.
Onu da idare et kardeşim,
İnsana benzeyinceye görsün beni.
Belki bir gelinle düşlüyordur beni,
Onunla yürüdüğümü bizim sokakta.
Sevgilime de söyleme kollarımın koptuğunu,
Nasıl sararım onu kollarım olmayınca.
Ne kollarım kaldı ne gözüm ne de eski yakışıklığım,
Ama yeni bir yaşam kuracağım yine de eve vardığımda.
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Kardeşlerim için yaralandım abla, anne-babam-sevgilim için,
Şimdi de güzel şeyler söylensin istiyorum köye döndüğümde.

Çuvaşçadan Fransızcaya çeviren: Pierre Pachet

22

Özgürlük
Fernand DUMONT-Belçika (1906-1945)
(Mons Tutukevi, 193 nolu hücre, ilkbahar 1942)

Gün gelecek çıkacağız buradan
öylesine ani olacak ki bu
haber bile veremeyeceğim sevgilime
Ama o orada olacak yine de
beni bekliyormuşçasına
ilk günden beri
Tir tir titreyecek tatlı bakışları
solgun küçük bedeninde
Acıyla gülümseyecek bana
ve kocaman bir hüzün olacak bakışlarında
Boğazımızda düğümlenecek bir şeyler
ne diyeceğimizi bilemeyeceğiz birbirimize
El ele tutuşacağız sessizce
ve en güzel sözü söyleyecek bana.
Gözyaşlarımız karışacak birbirine
Göz göze geldiğimizde.

Europe Dergisi, Eylül 1995
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Alacakaranlık
Primo LEVI- İtalya (1919-1987)

Ne olduğunu bilirim dönüşü olmayan yolculuğun
Dikenli teller arasında.
Gördüm güneşin nasıl solup gittiğini;
Bedenimin nasıl paramparça edildiğini.
Şöyle diyor güngörmüş şair:
“Kaybolsa da güneşler, dönüp gelirler bir gün”
Ama bizim için öyle mi, söner sönmez ışığımız
Derin uykuya dalarız bitimsiz bir gecede.”

Fransızcaya çeviren: Jean-Baptiste Para
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Geldiler...
François SENGAT-KUO- Kamerun (1931)

Ay ışığında geldiler
tam tam sesleri arasında
her akşam olduğu gibi
o akşam da
gülüp eğleniyorduk kendi aramızda
aydınlık bir gelecek umudu içimizde
birdenbire çıkageldiler
kendi uygarlıklarıyla
bir ellerinde İncilleri
diğer ellerinde tüfekleri
şaşkın şaşkın baktık birbirimize
sustu tam tam sesleri
derin bir ölüm sessizliğinde.
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Ölü Askerin Destanı
Bertolt BRECHT-Almanya (1898-1956)

1
Tam dört bahar geçti savaşın üstünden
Ve barış gözükmüyor hâlâ ufukta
Şöyle düşünüyordu bizim asker:
Her an ölüm var er meydanında.
2
Savaş tam pişmedi henüz
Çok kaygılıydı bizim imparator
Daha da ölmeliydi onun askerleri
Kendi sonu gelmeden önce.
3
Gömütlerin başında geçti bütün yaz
Deliksiz uyuyordu bizim asker ölüm sessizliğinde
Sonra bir akşam güneş batarken cephede
Çıkageldi sağlıkçılar kurulu birdenbire.
4
Alıp götürdüler onu
Doğru mezarlığa
Toprağa verdiler bizim askeri
Bulabildikleri kazma-kürekle.
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5
Bir başka askerin bedenini yokladı binbaşı
Baktı bir yaşam belirtisi var mı diye
Pek umut olmadığını anlayınca
Onu da yola çıkardılar tehlike pahasına.
6
Onu da alıp götürdü askerler
Masmavi güzel bir gecede
Ülkenin yıldızları arasına kattılar onu da
Kaskı bile yoktu başında.
7
Biraz içki döktüler
Çürüyen bedenine
Tanrının ateşi diye
Ve koluna girip götürdü rahibeler.
8
Kötü kokular geliyordu askerden
Zar zor yürüyordu önde giden papazın ardında
Tütsü sallıyordu papaz efendi
Kaybolsun diye pis kokular.
9
Öndeki müzik alayı
Marş çalıyordu durmadan
Bizim asker de biliyordu bu havayı
Kaz adımlarla yürürken söylediği.
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10
Ve iki erkek sağlıkçı iki yanında
Destek oluyorlardı ona kardeşcesine
Ödleri kopuyordu oysa
Düştü düşecek diye çamura.
11
Üç ayrı renk gömleğini
Kara, kırmızı ve sarı
Bir bayrak gibi taşırdı gururla
Kocaman bir dalga sanki.
12
En önde üniformalı bir adam
Sırtında kolalı gömleği
Ve iyi bir Alman edasıyla
Yerine getirmeye çalışıyordu üstlendiği görevleri.
13
Cenaze müziği eşliğinde
Anayola indiler çala çala
Sedyede bizim asker sağa-sola sallanıyordu
Bir pamuk yumağı gibi fırtınada.
14
Kediler, köpekler başlayınca ulumaya
Islık çalıyordu tarla fareleri korkuyla:
Fransızlaşmak istemiyorlardı belli ki
Yoksa ne büyük utanç olurdu onlara!
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15
Köylerden geçerlerken
Yol kenarına dizilmiş kadınlar
Saygıyla eğiliyorlardı dolunayın altında
Sonra hurra çekiyorlardı hep beraber.
16
Ağlayıp-sızlanmalar ve elveda hıçkırıkları arasında
Bütün kadınlar, köpekler ve kilise papazı
Sallanıp duruyorlardı sarhoşlar gibi
Ortada ölen askerin naaşı.
17
Aynı tantana her köyden geçerken
Bazıları farkında bile değildi olan bitenin
Şaşkın şaşkın bakıyorlardı kalabalığa
Onlar da katılıyorlardı müzik alayına ve hurra seslerine.
18
Dans edip şarkı söyleyenler de vardı içlerinde
Umurunda bile değildi bazılarının
Kim ölmüş neyin nesi
Yıldızlar bakıyordu yalnızca yukarıda.
19
Şafak sökmeye başlayınca
Onlar da kayboldular gökyüzünde
Er meydanına gömüldü bizim asker
Yere düşmemek üzere bir daha.
(Mayıs 1918)
Fransızcaya çevirenler: Gilbert Bedia ve Claude Duchet.
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Kış Çelengi
Nazım Hikmet’e
Pablo NERUDA-Şili (1904-1973)

Niçin öldün Nâzım?
Ne yapacağız şimdi biz senin türkülerinden yoksun?
Nerede bulacağız senin coşkun pınarını?
Nerde senin kocaman gülüşün bizi bekleyen?
Ne yapacağız ödünsüz, dik duruşun olmadan?
Nerde bulacağız senin gözlerindeki ateşi ve suyu,
Derin acıyı ve sonsuz sevinci haykıran bakışlarını?
Kardeşim benim, ne çok şey öğrendim senden
Okyanusun acı rüzgârında, avuçlarımda kar taneleri
Bıraksam uçuşup gidecekler uzaklara,
Yaşarken seçtiğin ve ölürken seni kucaklayan topraklara.
Bir demet kasımpatı yolluyorum Şili kışından sana,
Güney denizlerinin soğuk Haziran’ını bir de
Ve bir de halkımın ve bütün halkların özgürlük savaşımını.
Biliyorum sönük bir yas davulu çalıyor senin ülkende de.
Yürekli kardeşim benim, nasıl da yalnızdır şimdi sensiz dünya.
Benim için
Altın kiraz çiçeği açan bir yüzdün sen,
Dostluğun ekmekti açlığımda,
Suyumdun susuzluğumda ve eksilmeyen gücümdün kanımda!
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Senin yattığın hapishaneleri düşünüyorum
Birer karanlık kuyu hepsi, birer zindan,
Birer işkence odası, birer karanlık dehliz adeta,
Oralardan çıkıp geldin bize.
Bunca acının izlerini aradım ellerinde
Ve kinin dikenlerini gözlerinde.
Bütün arayışlarım boşuna.
Apaydınlık bir yüzle çıkageldin aramıza,
Işık saçtın herkese o yaralı yüreğinle.
Peki ya şimdi sorusunu soruyorum kendi kendime
Nasıl olacak sensiz görmek, düşünmek ve tasarlamak dünyayı?
Hangi çiçekleri sunacağım sana?
Nasıl sürdüreceğim bana öğrettiğin kavgayı,
Halk aydınlığını ve ozanlık onurunu?
Sonsuz teşekkürler kardeşim varlığın ve türkülerinle yaktığın ateşe
O hep canlı kalacak dünya durdukça.

İspanyolcadan Fransızcaya çeviren: Jacques Munier
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Nerde Olursa
Patrick Pérez SECHERET-Fransa (1951)

Seni düşünüyorum Nâzım,
soluğum daralıyor Paris’te.
Çok az alan kaldı şairlere
günümüzde.
Alınıp satılıyor her şey şimdi
en sıradan saçmalıklar bile.
Geceleyin yazıyorum şiirlerimi
Seine nehrinin kenarında,
demir yüklü gemiler geçiyor üstünden
Seine nehri uykuda.
Her yer şiir olsa
kimin umurunda,
tıkasa da kentin bütün atardamarlarını
kim dönüp bakar ona?
Okuyan kalmadı pek bu sevda türkülerini,
bu aydınlık dizelerini.
Oysa senin ülken Nâzım,
gerçekliğin ta kendisi,
bir açık hava müzesinde,
engin bir insanlık kürsüsü,
üretim araçlarının eytişiminde,
usta yontucuların diyarı,
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yüce sevdaların destanında
ve barbarlığın özetinde.
Bütün halklar Nâzım,
bütün gözyaşları, bütün savaşlar,
bütün saraylar-hanlar burada kurulmuş sanki,
hepsi senin sevgili ülkende yani.
Nasıl kıydılar sana Nâzım,
nasıl yoksun bıraktılar seni bu dev kitaplıktan,
bu kan ve emek belgeliğinden?
Nasıl susturmak istediler senin destansı coşkunu
ve nasıl tuttular seni demir parmaklıklar ardında?
Gerçekten bunca tutukevi de neyin nesi Nâzım
bu eşsiz tiyatrolar yurdunda?
Galiba korku Nâzım,
korku kaçırıyor birilerinin uykularını
kendi düzenlerinin karabasanında.

(Nâzım Hikmet, Abidin Dino ve Türkiye için Şiirler).
Türkçeleştiren: Ali Demir, Yazılama Yayınevi, 2015, İstanbul.
(Yedinci Bölüm).
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Eğer…
Sonia CHENITI-TUNUS/ FRANSA (1965)

Eğer bir gülümseme bir silahtan güçlüyse,
Eğer inanıyorsan sana uzanan bir elin sıcaklığına,
Eğer insanları birleştirenler ayıranlardan daha önemliyse,
Eğer farklı olmak bir tehlike değil, bir zenginlikse,
Eğer küçük bir sevgiyle yaklaşabiliyorsan farklı olana,
Eğer kaygı yerine umudu yeğleyebiliyorsan,
Eğer adım atabiliyorsan karşındakinden önce,
Eğer ısıtabiliyorsa yüreğini bir çocuğun bakışı,
Eğer paylaşabiliyorsan komşunun sevincini,
Eğer isyan edebiliyorsan başkalarına yapılan haksızlığa,
Eğer kardeş kılabiliyorsan bir yabancıyı,
Eğer içtenlikle evet diyebiliyorsan bir başkasının sunduğuna,
Eğer paylaşabiliyorsan ekmeğini bir başkasıyla,
Eğer bağışlayabiliyorsan öç almak yerine,
Eğer türküleştirebiliyorsan mutlulukları, coşabiliyorsan sevinçlerle,
Eğer dinleyebiliyorsan birinin derdini, saklayabiliyorsan sırrını,
Eğer eleştiriye açıksan, gerekli dersler çıkarabiliyorsan yaşadıklarından,
Eğer benimseyebiliyorsan başkalarının düşüncelerini de,
Eğer istemiyorsan başkalarının sırtından geçinmeyi,
Eğer düşman diye görmüyorsan bir yabancıyı,
Eğer güç gösterisi değil bir zayıflıksa şiddet,
Eğer mağdur olmayı yeğliyorsan haksızlık yapmak yerine,
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Eğer benden ötesi tufan demiyorsan,
Eğer güçsüzden yanaysan güçlünün yanında durmak yerine,
Eğer inanıyorsan sevginin en büyük güç olduğuna,
Ve eğer barışın olanaklığına inanıyorsan,
barış gelecek demektir o zaman.
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Savaştan Sonra
Victor HUGO-Fransa (1802-1885)

Babam, bu sımsıcak gülüşlü kahraman,
Yiğitliği ve yüce gönüllüğüyle herkesin sevdiği adam,
Tek bir süvari eriyle
Koşturup duruyordu atın üstünde, bir savaştan ötekine.
Ölülerle kaplı savaş meydanında bir gece,
Küçük bir ses duyar gibi oldu karanlığın içinde.
Bu bir İspanyol askeriydi kanlar içinde sürünen
Yol kenarında yatıyordu bozgun sonunda.
Hırlaya hırlaya, param parça, mosmor, öldü ölecek nerdeyse.
“Ne olur içecek bir şey, içecek bir şey” diye yalvarıyordu.
Matarasını uzattı babam, heyecanla, sadık süvarisine:
“Al şunu, biraz su ver şu zavallıya.” dedi
Süvari attan inip üzerine eğilince,
Birdenbire doğruldu esmer yüzlü adam tabancası elinde
Ve “Caramba!” diye bağırıp doğrulttu silahını babama
Şapkasını devirdi kurşun başının üstünden geçerken
Atı bile sıçradı yerinde bu gürültüye.
Süvari üstüne çullandığında bile
“Su ver ona” diyordu babam bütün cömertliğiyle.
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En Güzel Çağımda
Noriko IBARAGI- Japonya ( 1926-2006)

En güzel çağımda
kentler yıkılıyordu birbiri ardısıra
bir görünüp
bir kayboluyordu mavi gökyüzü dumanlar arasında
en güzel çağımda
insanlar öldüler yakınımda
fabrikalarda denizlerde adsız adalarda
süslenecek zaman bile bırakmadılar bana
en güzel çağımda
aşk armağanı sunmadı kimse bana
askerlikten başka bir şey bilmiyordu ki erkekler
beni böyle tertemiz bırakıp gittiler
en güzel çağımda
sevda yeli esmedi başımda
kaskatı kaldı yüreğim
boşuna şakıdı bir yerlerim
en güzel çağımda
yenik düştü ülkem savaşta
kimse yediremedi bunu kendine
öylesine dolaşıp durdum bir başıma
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en güzel çağımda
sürekli caz çalıyordu radyoda
başım dumanlanıyordu ilk sigaradaki gibi
ben de hafif müzikte arıyordum kurtuluşu
en güzel çağımda
çok mutsuzdum çok
bir işe de yaramadım üstelik
kıvranıp durdum kendi yalnızlığımda
şuna karar verdim sonunda:
en uzun yaşayıp
Ruolt baba gibi
en güzel resimleri yapacağım
yaşlılığımda.

Japoncadan Fransızcaya çeviren: Jean Pérol.
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Bomba
Pablo NERUDA-Şili (1904-1973)

Bu yıl da gördük
büyük bunalımını ölümün,
zincirlerinden kopmuş nükleer,
yüz bin Japon öldürülmüş uykularında.
Bu kadarı az demek,
daha da gelişmişleri olmalı bombaların.
Daha yenileri eklenmeli onlara,
daha çok insan ölmeli savaşta.
Daha daha güçlendirilmeli,
daha daha zenginleştirilmeli,
gezegenimizi sarmalı baştan başa,
hazır olunmalı yeni savaşlara.
Sıranın gelmesini beklemeli nötronlar,
dalga dalga yayılmalı saldırılar,
uzun tırnaklarını gösteriyor misiller
ve çok yakında toptan yok oluşlar.
Bir yanda baharı muştuluyor toprak ana
tüm güzelliğiyle,
büyük bir uyum içinde.
İş eldivenleriyle işliklerde çalışanlar bir yanda;
başka başka şamatalar öte yanda,
bu evrenin öz-kıyımı bir bakıma.
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Cayır cayır yanıyor ormanlar,
yeşil küller akıyor sıradağlardan
keskin kokularıyla,
sisler ortasında kaldı kentler
fırınlardan yükseliyor dumanlar.
Dahası
acının dumanını da gördüm İspanya’da.
Şu anda bile tiksiniyorum bundan:
Çünkü hiçbir duman daha yakıcı değildir
saçma sapan savaşınkinden.
Dumanlar içinde bir gezegen,
hepimizi bekliyor kim olursa:
Bu gidişle selam bile vermeyeceğiz birbirimize,
yıkıntılar altında kalacağız,
sözün bittiği yerde.
Yanıp kavrulacak dillerimiz
radyoaktif buharlarda,
zehir akacak çiçeklerin üstüne
ölüp gidecek meyvelerimiz
ve çürüyecek ekmeğimiz.

İspanyolcadan Fransızcaya çeviren: Claude Couffon.
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Karanlıklar Çağı
Bertolt BRECHT- Almanya (1898-1956)

Şöyle denmeyecek o çağda:
Dallarını sallıyordu ceviz ağaçları rüzgârda.
Şöyle denecek ama:
İşçileri zehirliyordu yapı boyası o çağda.
Şöyle denmeyecek o çağda:
Yassı taşlar kaydırıyordu çocuklar ırmağın suyunda.
Şöyle denecek ama:
Büyük bir hazırlık yapılıyordu savaşlara o çağda.
Şöyle denmeyecek o çağda:
Kadınlar özgürce girip çıkıyorlardı odalarına.
Şöyle denecek ama:
Sömürgenler emekçilere karşı birleşiyorlardı o çağda.
Şöyle denmeyecek o çağda:
Koyu karanlıklar çağıydı yalnızca.
Şöyle denecek ama:
Şairler niçin susuyorlardı acaba?

Almancadan Fransızcaya çeviren: Maurice Regnault.
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Ölü Asker
Nguyen Dinh THI-Vietnam (1924-2003)

Kaskın kaybolmuş dumanlar içinde,
Derin bir uykuya dalmışsın sanki.
Kana bulanmış yıpranmış ceketin,
Yığılıp kalmışsın yolun kenarında.
Bırakıp gittik seni bu izbe yamaçta.
Dönüp geleceğimizi bilmiyoruz bir daha.
Seni bulabileceğimizi de bir gün dönüp gelsek de.
Yeşeren keçiyolları, uzayan kamışlar arasında.
Tüfeklerimize davranacağız son bir kurtuluş umuduyla.
Dönüş yoluna düşeceğiz sonra.
Kıpkızıl güneşin altında,
Garip kuşlar kanat çırpacak gökyüzünde.

( 1947)
Fransızcaya çeviren: Madeleine Riffaud.

42

Şarkı
Elvio ROMERO- PARAGUAY (1926-2004)

Bu bir gölge.
Gölgeden de öte hatta.
Sessiz, dingin bir soluk alıp verme.
Gölgelerin içinde.
Bu bir orman.
Ormandan da öte hatta.
Bir tür görkem derin soluklu, engin bir sessizlikte.
Dalga dalga yayılıyor yankısı ormanda.
Bu bir gece.
Geceden de öte hatta.
Adsız bir ıslık nereden geldiği bilinmeyen.
Gecenin kendi ıslığı belki de.
Bu bir bambu.
Bambudan da öte hatta.
Pirinç tarlalarının yanında.
Sanki bir intikam pususu bambuların ortasında.
Bu bir ağaç.
Ağaçtan da öte hatta.
Bu bir kuşatma işgalciye karşı
Ağacın sert yüzünün renginde.
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Bu bir gün.
Günden de öte hatta.
Sanki bir kıskaç zalimin üstüne kapanan, bu bir alev.
Güneşin doğduğunu muştulayan.
Bu bir halk.
Halktan da öte hatta.
Bir tutam düş halka yumruğunu sıktıran
Halk sevgisi adına!

İspanyolcadan Fransızcaya çeviren: Pierre Darmangeat.
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Güzel Tüze
Paul ELUARD-Fransa (1895-1952)

En tatlı yasası insanların
Üzümden şarap
Kömürden ateş,
Öpücüklerden insan yapmalarıdır
En zor yasası insanların
Ayakta kalabilmeleridir
Savaşlara ve açlığa rağmen
Direnmeleridir ölüm karşısında
En sıcak yasası insanların
Suyu ışığa dönüştürmeleri
Düşü gerçeğe
Ve dost kılmalarıdır düşmanları
Dün de bugün de var olan yasadır bu
Başlar bir çocuğun yüreğinde
Gider dolana dolana
En yüce usa değin.
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Gerçekler
Meas PECH-METRAL-Kamboçya (1965)

(…)
Dokuz yaşındaydım henüz.
Büyük bir ateş yakıp yıktı ormanı.
Kaçıp kurtulmak, uçup gitmek istiyordum.
Beceremedim bunu, kanatlarım kırıktı sanki.
Susup ağlayabildim yalnızca.
Paramparça oldu yüreğim.
Hiçbir şey kalmadı yakınımda
küllerden başka.
Ne bir ses, ne bir çığlık,
Ne konuşan, ne duyan birileri.
(…)
Çocuktuk biz o zaman,
rüzgâr sürüklüyordu bedenlerimizi,
nefret ediyordu doğa bizden,
bırakıp gittiler bizi çamurlu pirinç tarlasında.
Sülükler sardı her yanımızı.
Kanımızı emdiler doyasıya.
Bütün yetkiler onlarda.
İstedikleri zaman öldürüyorlardı bizi.
Suya atıp üç günlük bebeği,
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delik deşik ettiler oracıkta.
Gözlerimle gördüm onu.
Kızgın güneşin altında,
insanlar ölüyor açlıktan.
bununla birlikte,
tıkır tıkır işliyor her şey iş dünyasında.
Çok az gücümüz kaldı direnmeye.
Demirci ustası bile olamayacağız bu gidişle.
Aşk ve barış varken,
savaşıp duruyorlar durmadan.
Sevgi ve dostluk varken,
paramparça ediyorlar usumuzu.
Arzu ve istek varken,
ezip geçiyorlar gonca gülleri.
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Savaş
Muhammed DIB-Cezayir (1920-2003)

(…)
Çukurlar kazılmış
Kazılan çukurlar
Karanlık kuyular.
Kumsallar kara
Kumlar kara
Ay kara.
Kara bir düşünce
Savaştan geri kalan
Size başarı diye sunulan.
Savaş kara
Dalgalar kara
Karanlık içinde dünya.
Savaşın sürdüğü her yerde
Kin ve nefret var
Yalnızca.
Sokakta bir çocuk oynuyordu
Ellerini kaldırdı havaya
Ve tek kurşunla yuvarlandı yere.
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Başını kaldırıp
Ağzını açınca
Mermiler doldu içine.

Mermileri yuttu çocuk
Ağzı açık kalmıştı yalnız
Savaş bittiğinde.
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Ateşkes Sözcüleri
Sang KU-Güney Kore (1919-2004)

Ey yurdum! Paylaşacak başka şeyim yok acıdan gayri
Boğazı sıkılmış bir şairim ben tek senin adını ünleyen.
Orada toplanmış çağımızın kasapları
Et paylaşır gibi paylaşıyorlar seni bir masanın üstünde.
Paramparça ediyorlar seni acımasızca;
Neden bu denli kayıtsızdır gökyüzü?
Ey yurdum! Karamsarlık dolaşıyor sokaklarında
Bir umutsuzluk sarmalında.
Bunalımla kıvranıyor halkın her geçen gün biraz daha;
Kimin için çalışıyor bu insanlar?
Göz göre ikiye bölüyorlar seni.
Ne farkın kaldı sıradan bir kamıştan
Hiçbir şeye yaramaz mı aklın?
Ey yurdum! Tüzesizlik kol geziyor her yanında,
Ne gördün şimdiye dek ölümden başka;
Oysa bu son kalp atışların damarlarında,
Yapayalnız çırılçıplak kalacaksın bir kez daha,
Tepinip duruyor çocukların gözleri Kuzey’de.
Bir ninnin bile kalmadı onları avutacak
Çoktan gitmiş olacaklar uzaklara.
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Ey yurdum!
Paylaşacak neyin kaldı acıdan gayri
Ey yurdum söyle!...

Fransızcaya çeviren: Roger Leverrier.
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Öldürülen Çocuğun Annesi
Shankhya GHOSH- Bengali (Hindistan) (1932)

Gökyüzünü kaplıyor kül-duman
Tanrıların gazabı mı bu?
Yüreklerimizde kopan fırtına
Neye karşı acaba
Savaşa mı barışa mı?...

Bengalceden çevirenler: Sumana Sinha ve Lionel Rey.
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Sevimli Çocuk
Jan DOST-Suriye (1988)

Bir zamanlar
Halepçe kentinde
Bir kız çocuğu vardı tomurcuk gül dudaklı
Güneş örerdi saçlarını her sabah
Altından bir çelenk
Gözyaşlarıyla kucaklardı onu
Her akşam
Annesinin kucağında uyurdu
Fakat bir sabah
Güneş doğmadı
Uyuya kaldı kızcağız
Ölümün
Kollarında.

Halep, 20.12.1988.
Fransızcaya çeviren Aja Clavier.
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Hazar Kıyısında Kış*
Mohammad Ali SEPANLU-İran (1940)

Yedi yıl önce oldu her şey:
Durmadan şarkı söylüyor mekanik bir ses
Kutsal kentimiz, kutsal savaşımız!
Uçsuz bucaksız bir merdiven uzanıyor gökyüzüne
Homurdana homurdana yanıyor odunlar ocakta.
İnsanın yüreğine işliyor soğuk
Ormanların yaşlı ve yeşil kokusunda.
Yabani bir kazın çığlığı duyuluyor
Gazinonun çıplak ve yorgun anteninde.
Şimdi büyük bir utkuyu haykırıyor radyo
Öğle sonrasının ocak ateşinde
Soluk alıyor kentler ve köyler böylece.
Siperdeki asker
Mektup yazıyor uzaktaki sevgilisine:
“Cennetin anahtarını sunmak istiyorum sana
Ey sen, en değerlisi savaşçı yüreğimin”.
Aynı anda, gece karanlığında bir köyde
Arkadaşı ve sevgilisi bir yerde buluşup
Aşk mektubuna yanıt veriyorlar birlikte.
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Sisle kaplanan ormanda
Bu mektuba son noktayı sivil bir devlet memuru koyuyor
Dul kalan sevgilisinin bedeninde.
En ufak titreşiminde
En küçük bir silahın
Deniz kıyıya vuruyor şiddetle.
Yedi yıl olacak yakında
Ölüm yedi yaşında
Ve biz yedi yüz kış yaşamış olacağız
Nerdeyse.

*Bu şiir, İran-Irak savaşı sırasında yazılmıştır.
Fransızcaya çeviren: Salah Şegeni ve Alain Lance.
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Atalar, Eylemler ve Gömüt
Paldan GYAL- Tibet, Çin (1968)

Bir gün bir cin çıktı karşıma karanlıkta
Kaskatı kesildim oracıkta.
Karma yasasına inandığım için
Daha yavaş çalıştı yüreğim korkusuzca.
Yaşlı annemin beddualarına aldırmayıp
Yazgımı aldım elime tek başıma.
Ve paramparça ettim gömütlerini atalarımın.
Öfke soluyan annem,
En büyük utancı olduğumu duyurdu herkese.
Suratıma tükürdü ilk fırsatta.
Bu uyarı da korkutmadı beni.
Bu tükürükle de yıkılmadım yere
Çok acı çektim oysa.
Bu utancı taşıdım uzunca süre.
Korkunç bir fırtına
Alıp götürdü çadırını annemin,
Nesi var nesi yoksa göçerlerin
Islanıverdi şiddetli yağmur altında.
Çok acı çektirdim anneme böylece.
“Eğer daha sıkı bağlansaydı çadır,
Uçup gitmezdi fırtınada.
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Eğer delik olmasaydı un çuvalı,
Su girmezdi içine” diye söylendim kendi kendime.
Tezek ve çamur arasında
Kahkahası yükseliverdi annemin bir anda.
Son soluğunu veriyor sandım
Atların kişnemeleri arasında.
Atalarımın gömütleri arasında,
Hiçbir ayrım görmedim yengiden ya da yenilgiden yana.
Hiçbir utku gülümsemesi de yoktu yüzlerinde,
Ne bir acı, ne bir teslimiyet duygusu.
Birtakım yaralar vardı yalnız bedenlerinde
Ve kendi tarihsel yanılgılarında.

17 Kasım 1992.
Fransızcaya çeviren: Marie-José Lamothe.
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Güzelim, Sen De Yoksun Artık Orada
Risto TOSOVIÇ-Bosna (1923-1986)

Sen vardın arşınladığım her yerde
Demirci dükkânının yanında ya da akasya ağacının altında
Artık ne demirci dükkânı var orada,
Ne de sen sevgilim.
Adım gibi bilirim senin geçtiğin patikaları
Çilek topladığın orman kenarlarını.
Artık ne orman kaldı orada,
Ne de sen sevgilim.
Ihlamur ağaçlarını da bilirim, üç eski dost,
Oyun oynardın çocuklarla altında.
Artık ne çocuklar kaldı orada,
Ne de sen sevgilim.
Binip dolaştığın sandalı da bilirim
Boylu boyunca Drina ırmağında.
Artık ne sandal kaldı orada,
Ne de sen sevgilim.
Çatının altındaki salıncağı da bilirim
Seni salladığım elma dalları arasında.
Artık ne salıncak kaldı orada,
Ne de sen sevgilim.
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O kanlı geceyi de bilirim
İnsanların boğazlandığı köprüyü dilsiz şafakta.
Artık ne köprü var orada ne sen
Ne de siz, ey sevgilim!

Fransızcaya çeviren: Mikro Radenkoviç
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Görüşmek Üzere
Vasko POPA-Sırbistan (1922-1991)

Akşamın üçüncü voltasından sonra
Toplama kampının avlusundan
Koğuşlara dağılıyoruz
Biliyoruz şafaktan önce gelip
Birimizi alıp götüreceklerini
Dosdoğru darağacına
Çaktırmadan gülümseyeceğiz birbirimize
Ve görüşmek üzere diyeceğiz
Alçak sesle
Nerede ve ne zaman bilmiyoruz ama
Çoktan unutuverdik eski alışkanlıklarımızı
Çok iyi anlıyoruz şimdi birbirimizi

Fransızcaya çeviren: Léon Robel.
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Benim Çağım
İsmail KADARE-Arnavutluk (1936)

Benim çağımda sen
Şatoların ve kiliselerin çanlarının üstüne,
Soyluların salonlarının saçmalıkları üstüne,
Savaşların, kralların ve şövalyelerinin mızraklarının üstüne,
Televizyon alıcılarını diktin.
Ve eski İncil’in sıradan ayetleri üstüne,
Cehennem güllerinin üstüne
Füzelerin ve atomların
Formülünü yazdın
Her dört yöne.

Fransızcaya çeviren: Michel Métais.
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Biz De Seviyoruz Yaşamı
Mahmut Derviş-Filistin (1942-2008)

Biz de seviyoruz yaşamı olabildiğince
Halay çekiyoruz iki şehit
göğertiyoruz menekşeleri,

molasında.

Onların

kanlarıyla

minareler ve palmiyeler arasında.
Biz de seviyoruz yaşamı olabildiğince.
İpek böceği ipliği istiyoruz örmek için gökyüzünü ve durdurmak
için bu büyük göçü
Bahçemizin kapısını açıyoruz taşsın diye yaseminler sokaklara
ve başlamak için güzel bir güne.
Biz de seviyoruz yaşamı olabildiğince.
Gür ağaçlar dikiyoruz yaşadığımız yerlere ve onların altına
gömüyoruz ölülerimizi
Uzakların, çok uzakların rengini üflüyoruz flütümüze ve at
kişnemesinin resmini çiziyoruz
toz-duman üstüne.
Adlarımızı kazıyoruz taşlara. Ey aydınlık, aydınlat gecemizi,
aydınlat karanlık içinde.
Biz de seviyoruz yaşamı olabildiğince.
Fransızcaya çeviren: Abdellatif Lââbi.
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Kurtlar Girdi Paris’e
Albert VIDALIE-Fransa (1913-1971)

Yüz bin geceden beri tanımadığımız bir geceydi.
Demirden, kandan bir gece, köpeklerin uluduğu bir gece.
Denfert’liler iyi bakın olup bitene.
İyi bakın yeşil tunç mantosu içinde titreyen aslana.
Yaşama sevincini yitirmişti insanlar
Ve boş vermişlerdi her şeye
Anneleri, kardeşleri, sevgilileri
Bir şey demiyordu onlara
Yeniden kararmıştı gökyüzü,
Ve beton yutmuştu doğayı…
İşte bu durumda
Kurtlar, uuuuuu!
Uuuuuuuuu:
Paris’ten çok uzaklarda
Hırvatistan’da,
Almanya’da
Paris’ten çok uzakta
Bayılırdım senin gülüşüne
Tatlı Elvir
Paris’ten çok uzaktaydı kurtlar.
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Elli fersah ötede bir gece
Kuyruk sallamaya başladı kurtlar
Kokusunu alır almaz
Savaş meydanındaki ölülerin
Korku sardı sokakları
Ve çıkageldi ertesi gece.
İşte böyle
Kurtlar, uuuuuu!
Uuuuuuuu!
Şöyle bir Paris’e baktılar
Hırvatistan’dan,
Almanya’dan
Paris’e baktılar şöyle bir
Sen gülümseyebilirsin yine,
Tatlı Elvir
Paris’e baktılar diyorum kurtlar.
Ve şimdi bu çetin kış gününde
Kan akıyor her yanda
Kepenkler kapalı, zangır zangır titriyor insanlar içeride
Paris’in en güzel semtlerinde bile
Dışarı çıkmaya cesaret edemiyor kimse
Kar kalkmadı henüz bulvarlarda…
İşte böyle bir durumda
İki kurt uuuuuuu!
Uuuuuuuu!
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Önce iki kurt girdi Paris’e
Biri Issiy’den,
Diğeri Ivry’den
İki kurt girdi Paris’e
Yine gülebilirsin sen,
Tatlı Elvir
İki kurt girdi Paris’e.
Birinin gözü kördü
Yaşlı bir erkek kurttu bu Krivoi’den
Dişilerini gösterdi önce
Grenelle’in küçük bahçesine girdi
İki yüz yavrusunu doyurdu
Passy’nin çocuklarıyla…
İşte böyle bir durumda
Kurtlar uuuuuuu!
Uuuuuuuuu!
Tam yüz kurt girdi Paris’e
Gerek Issy’den,
Gerek Ivry’den
Yüz kurt Paris’e girdi
Gülmeyi bırak şimdi,
Tatlı Elvir
Tam yüz kurt girdi Paris’e.
İkinci kurdun üç ayağı vardı yalnızca
Boz bir kurttu Karpatlar’dan
“Soytarı” koymuşlardı onun adını
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Kıyak geçmek istedi yavrularına
Ve on bakan sundu onlara
Ahırların bekçilerini birlikte…
İşte bu durumda
Kurtlar uuuuuuu!
Uuuuuuuu!
Kurtlar kuşattı Paris’i
Hem Issy’den,
Hem Ivry’den
Kurtlar kuşattı Paris’i
Kes artık gülmeyi
Tatlı Elvir
Kurtlar kuşattı Paris’i.
Kan kokusu çekti onları
Yüzlercesi, binlercesi çıkageldiler
Gösteri yapmaya, âlem yapmaya sevinç çığlıklarıyla
Bu çivisi çıkmış Fransa’da
Bu böyle sürüp gidecek anlaşılan
Buluncaya dek sevgi ve kardeşliği yeniden …
İşte durum böyleyken
Kurtlar uuuuuuuu!
Uuuuuuuuu!
Kurtlar çıktı Paris’ten
Hem Issy’den,
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Hem Ivry’den
Paris’i terk etti kurtlar
Şimdi gülümseyebilirsin
Tatlı Elvir
Kurtlar çıktı Paris’ten
Seviyorum senin gülüşünü,
Tatlı Elvir
Çekip gittiler Paris’ten
Kurtlar…
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Bir Başka Barış Şiiri
Yehuda AMIÇAYI-İsrail (1924-2000)

Savaşta değildi ama
savaşların tarihini öğreniyordu sevgilim
bir de bendeki aşkın.
Şaşkına dönüyordu geceleyin
savaşı barışa dönüştürünce bedenim.
Savaşlar, aşk
ve barış düşü yan yana bir dünyada.
Orta yaştayım şimdi.
Her şeye yeniden başlanacak yaşta.
Doğru haritalarını ve tarihini öğrenmeliyim bu ülkenin
ve asla zapt edemeyeceğimizi,
ve geçmememiz gerektiğini
bir düşmanın ve bir sevgilinin sınırlarının ötesine.

Fransızcaya çevirenler: Michel Echard ve Benny Ziffer

68

Barış Kurultayı için
Gyorgy SOMLYÖ-Macaristan (1920-2006)

İki savaş arasında doğdum. İki savaş arasında doğmuştur herkes.
İki savaş arasında olup bitmiştir her şey.
İki savaş arasında akmıştır zaman.
İki savaş arasında geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman.
İki savaş arasında oldu savaş ve barış.
Silahlara elveda denmedikçe, hep bizlere doğrultacaklar bakışlarını.
İki savaş arasında doğup ölecek herkes.
Eski alışkanlıklarımızdan kurtulmadıkça, kaçınılmaz olacaktır
bunca ölüm.
Kendi gücümüzle yok edeceğiz savaşları. Başka bir kimlik çıkarmalıyız kendimize
ve savaştan sonra doğacak olanlara...

Fransızcaya çeviren: Georges Timar.
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Zencinin Ezgisi
“Robert Goffin için”
Léon Gontran DAMAS-Fransız Güanası (1912-1978)

Yaşamımı bağışladılar bana
daha ağır sorunlarla
Geçmişi aratır her yeni günüm
dolar gözlerim
utancın acısıyla
Acımasız günlerin
can sıkıntısı
karışır durur durmadan
geçmişin anılarında
ve yaşamımın budanmışlığında
Sürer gider
benim sersemliğim
geçmişin mirasıyla
ve düğümlü kamçı darbeleri
yanıp kavrulmuş bedenimde
ölü bir tende sanki
köseğin
ve kızgın demirin izleri
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kırılmış kollar
bacaklar
ve sallanan bedenler ağaçlarda
ve benim kanımla sulanmış topraklar
Başımızda bir komutan
bir elinde visky bir elinde puro
yiğitlik taslıyor göklere karşı.
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Uygarlık
Jaime TORRES-BODET-Meksika (1902-1974)

(…)
İçimde bir insan ölür bir insan öldüğünde
ya da öldürüldüğünde dünyanın bir yerinde
başkalarının kudurganlığı ve kiniyle.
Bir insan işte benim gibi, aylar boyunca
taşınır bir annenin karnında,
sonra benim gibi gelir dünyaya
umutlar ve gözyaşları arasında
benim gibi yaşar sevinç ve acılarıyla,
kanar bir yerleri, tuz basılır yarasına.
Bir insan ölür içimde Asya’da
bir ırmak kenarında
Afrika’da ya da Amerika’da
ya da bir kentin ortasında Avrupa’da
bir insan bir insanı yere devirince kurşunla
sona erer insanlık orada.
Yücelttiğini sandığın her şey
yok olur gider arka arkaya:
kahramanlara olan inancın mesela,
yaşama sevincin, dalıp gitmelerin çamlar altında,
ve insanlık onurun en sıradan.
Sokrat’ın Platon’da ölür
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su tadında
ve bilginin büyük aydınlığında
iki artı ikinin dört ettiği zamanda,
kuşkuya düşerim çevremdeki her şeyden,
yeniden sorgular,
yanıt ararım yanıtsız sorulara.
Mesela ne hakla girer insanlar zorla
başka insanların yaşamlarına?...
(…)

Fransızcaya çeviren: Jules Supervielles.
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Binlerce Ceset
Lokenath BHATTACHARYA-Bengali-Hindistan (1927-2001)

Yaklaş biraz, bak alevler içinde bedenler, tek düşümüz hepimiz,
çok uzak yoldan gelip, uyandırmaktı amaç kara ormanlarda baharı,
Yaklaş biraz, her gün biraz daha yakınımıza gel, unut yorulmayı ve
sapmayı doğru yoldan,
işte o zaman, tanrının sözleri bile durduramaz seni.
Ne tür güçlük çıkarsa çıksın karşına, donup kalmayacaksın gördüklerin karşısında,
çöple, hayaletle dolu olsa odan.
Yapacağın tek şey o anda:
elinde süpürge, süpüreceksin binlerce cesedi dışarıya.

Fransızcaya çevirenler: Yazarın kendisi ve Luc Grand-Didier.
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Şairler Kralları Dövüyor
Nabel Yasin-Irak (1950)

(…)
Kanımı akıttı bu devrim savaşı
Sanki bir alev giysilerimin içinde
Ey tanrım, yerle bir edilmiş bir kent
Tutuşmuş yanıyor devrim adına!
Nasıl söndürebilirim ben onu şimdi?
“Çocuklar!” diye yalvarıyordu kadınlar
Üzüm daneleri gibi dizilmişlerdi namlulara
Sönüp gidiyorlardı birer birer gözlerimin önünde
Geceler geceleri kovalıyordu zifiri karanlıkta
Ve bitmez tükenmez acılar yığılıyordu yüreğin kaldırımlarında
Baş kaldıranın hali duman
Elinden silahı alınıp kellesi vuruluyordu anında
Sebze bahçeleri de yanıyordu her yanda
Ve alevler dökülüyordu yüreğin kaldırımlarına
Kenti düşünüyorum şimdi
Kuşların kuşattığı bir orman sanki
Korku ve kaygı dolu sokaklar
Ve acı acı sesler karışıyor geceye
Bedevi şarkılarımızda dendiği gibi.
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Kaldırımları kaplamış ölüler
Bir kasırga sonrası sanki
Kanım kuruyor bir tapınak çatısı altında
Buruk bir sevinç
Ve bitmeyen bir gece
Tutku ve zevk arasında.
Boşuna yükseliyor ağıtlar göklere
Hasırlar altına süprülüyor acılar.
Bütün kış boyunca
Bitimsiz çığlıklar ve yüce bir gururla,
Korku ve kaygıyla girdik yatağa.
Yıldızların altında,
Peygamber uykuya dalmışlar, kendi dünyasında Tanrı
Halkların durumu ise çağlar ötesinde
Şiddet kol geziyor her yerde.
Birbirine karışmış yangınlar,
Çatışmalar arasında kalmış çocuklar.
Kuşlar bile yanıyor gökyüzünde.
Hemcinsleriyle savaşıyor insanlar,
Yitip giden genç askerlerin düşleri—
Dün savaş meydanından dönen trenler
Ölen askerleri taşıdılar durmadan—
Cesetlerle dolu sokaklar,
Onların başında da göçmen kuşlar,
Ve darağaçları her yerde.
Annem, babam, Nada ve diğerleri
Sönmüş birer ocak sanki yüzleri.
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Ve çıkışı olmayan yol diye yazıyor bir panoda.
İşte bütün bunları öğretti savaş bana
Yalnız bir sonbahar ormanı yarınım.

Fransızcaya çevirenler: Jabbar Yasin ve Abdul Kader el-Janabi.
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Askerler
Giuseppe UNGARETTI-İtalya (1888-1970)

Biz burada
sonbahar yaprakları
gibiyiz
ağaçların üstünde.

Fransızcaya çevirenler: Giuseppe Ungaretti ve Jean Lescure
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?
Hein WILLEMSE-Güney Afrika (1902-1958)

Düşman birlikleri sokaklarda
şiirlerini gömdü şairler toprağa
peygamberlerin sözlerini yasakladı vaizler
genç erkekler tutuklandı
genç kızlarınsa ırzına geçildi
düşman birlikleri sokaklarda
bulaşık yıkıyor kadınlar gözyaşlarıyla
mızrağa dönüşüyor yaşlı kadınların tığları
gazetelerini okumayı erteliyor yaşlılar
sokaklarda kol geziyor düşman birlikleri
tekme atıyorlar çocuklara
rugby topları gibi oynuyorlar onlarla
sokaktan başka nereye gidebilir ki insanlar
didik didik ediyor düşman askerleri her şeyi
yaban ellerde ölüyor yazarlarımız
vaizler boşuna çağırıyorlar tanrılarını
sokaklara düşüyor ırzına geçilmiş kızlar
düşman askerlerinin tüfeklerine
mızraklarına davranıyor bizim delikanlılar
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iğdiş ediliyor düşman askerleri sokaklarda
ve kızların ellerinde mızraklar
düşman birlikleri kodeslere tıkılıyor
ve çocuklara kalıyor sokaklar bir kez daha.

Afrikanca (Afrikaans) ve İngilizce asıllarından
Fransızcaya çeviren: J. Alvarez Péreyre.
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Savaştan Tiksinen Bu Yürek
Robert DESNOS-Fransa (1900-1945)

Savaş için çarpıyor şimdi savaştan tiksinen bu yürek!
Gelgitlerin, mevsimlerin, gündüz ve gece saatlerinin ritmiyle
çarpıyordu önceleri.
Şimdi ise kabardıkça kabarıyor, kan pompalıyor damarlarına
ateşten ve kinden yana
Ve kulaklarım çınlıyor büyük gümbürtüyle,
Kentlere ve köylere yayılıyor bu gümbürtü
İsyana ve savaşa çağırıyor çan sesiyle.
Dinleyin. Yankıları ulaşıyor bana.
Başka yürekler de katılıyor bu gümbürtüye,
milyonlarca başka yürekte çarpıyor bu bütün Fransa’da.
Aynı görev için bütün yürekler aynı ritimle,
Tıpkı denizin dalgaları gibi kıyıları döven.
Ve aynı sloganı atıyor milyonlarca Fransız hep birlikte:
Hitler’e ve yandaşlarına ölüm!
Bununla birlikte savaştan tiksinen ve mevsimlerin ritmiyle çarpan
bu yürek,
ÖZGÜRLÜK için coşuyor yeniden
Ve milyonlarca Fransız şafakta yola çıkacak aynı görev uğruna.
İşte benim gibi savaştan tiksinen bu yürekler özgürlük için savaşacak
mevsimlerin, gel-gitlerin, gündüz ve gecenin ritmiyle.
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Atom Bombası
Nicolas GUILLEN-Küba 1902-1989)

Bu bomba. İyi bakın ona.
Uyuyor, dinleniyor sanırsınız bir başına.
Ona dokunmaya kalkmayın sakın:
Değnek, sopa, baston, sırıkla
ya da çakıl taşı atmaya kalkışmayın,
yiyecek içecek de vermeyin ona.
Elinizde patlar sonra
gözlerinize dolar her şey.
(Kim ister bunun böyle olmasını, ama
başta başbakan, kimsenin aldırdığı yok buna.
Oysa onun orada durması bile
çok çok büyük bir tehlikedir hepimize.)

Fransızcaya çeviren: Claude Couffon.
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Sayıklama
Eugēne GUILLEVIC-Fransa (1907-1997)

Emiyor toprak -ağzıyla değil de:
Ağzı yok ki zaten
Karnıyla yalnızca.
Yutup, içine çekiyor her şeyi,
Çaktırmadan,
Hiçbir iz bırakmadan arkasında.
Çok ustalıkla yapıyor bu işi,
Su ile karıştırıyor örneğin,
Su bulamadığında da kanla.
Katliam günleri sırasında
Çok azını yutabildi yine de
Biraz kan kaldı ortada.
Bu kocaman bombayla
Hangi sorun çözülebilir ki
Burada ya da başka yerde?
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Hoppa Dünya
Paul ELUARD- Fransa (1895-1952)

I.
Kocasına kavuştu bir kadın
Mutlu oldu elbette
Güneşten geliyordu kocası
Sıcaklık getirdi ona.
Gülümsüyor, kucaklıyor onu usulca
Öpücükler öpücükler üstüne.
II.
Yüzü aydınlanıyor kadının, göğsü kabarıyor hafifçe,
Sevgili karım benim, benimsin işte
Her şeyden ve herkesten daha yüce,
Soğuk tüfeğime ve matarama sarılıyordum önce!
III.
Ey benim dostlarım,
Bütün yoldaşları dünyanın!
Hiçbir şeye değişmem bir masamın etrafında olmayı
Karım ve çocuklarımla,
Unutmayın bunu!
IV.
Büyük savaştan sonra,
Uyuyakalmışsın kalabalıkların içinde.
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Sıcacık bir soluk şimdi yanı başımda,
Aynı yastığı paylaşıyorsun karınla
Kaygılanacak bir şey yok şimdi binlerce başka ağzın uzağında.
V.
Maymun iştahlı çocuk,
Bütün kaprislerini sıralıyor babasına.
Sevimli mi sevimli
Hem gülüyor, hem güldürüyor onu.
VI.
Durmadan çalışıyorum ben de
Dişimle tırnağımla,
Hayvancasına.
Günlük yaşamımız ve ortak umudumuz için,
Besin kaynağımız ve aşkımız için
Durmadan çalışıyorum ben de.
VII.
Sevgilim benim,
Bizim de görmemiz gerek açtığını çiçeğin,
Beyaz gülün senin sütünde.
Benim güzelim,
Anne olmalı bir an önce
Ve bir çocuk doğurmalı bana benzeyen…
VIII.
Boşuna taşıdım ben bu yüzü uzun zaman,
Sevgiden uzakta,
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Ama şimdi
Sevilen bir yüzüm olacak benim de,
Mutluluğu göreceğim onun yüzünde.
IX.
Bir sevgili gerek bana,
Bir sevgili el değmemiş,
Tiril tiril bir gelinlik içinde.
X.
Bütün güzelleri düşlüyorum
Gecenin içinde,
Sessizce,
Dolunayla birlikte.
XI.
Türlü çiçekler aydınlatıyor bahçemi
Meyveli meyvesiz bütün ağaçlarda.
Yapayalnız bir arı gibi çalışıyorum orada.
Ve kızgın güneş yakıyor ellerimi.

(1918)
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Özgürlük
CHARLES CROS, Fransa (1842-1888)

Ahırların pis kokusunu taşıyor rüzgâr
Batıdan, doğudan, güneyden, kuzeyden.
Sofraya bile oturamıyoruz artık mutlulukla,
Çünkü biz ölüyüz.
Omuzları açık prensesler geçiyorlar
En güzel hazinelerini sunuyorlar insanlara
Ama biz kumsalda oynuyoruz
Unutulmuş, aşağılanmış, kalabalık.
Dingin aya bakabiliriz
Kapkaranlık gökyüzünde.
Ya ahlâk?... O hiçbir yerde.
Sizi görmekle avunuyorum,
Sizi kucaklamakla bu akşam
Sizi eşsiz dostum, esmerim.
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Umut
ANDREE CHEDID, Mısır-Fransa (1920-2010)

Umudu demirledim
Yaşamın köklerine
Aydınlığı koydum
Karanlığın karşısına
Alevler diktim
Gecenin sınırlarına
İçine dalacak aydınlıklar
Karışıverecek alevler
Karanlıklar ve barbarlıklar arasına
Yeniden doğacak aydınlıklar
Yeniden yükselecek alevler
Yıkılmak yok asla
Umudu demirliyorum
Yüreğimin toprağına
Yavrum o benim
Her an canlı belleğimde.

Anthologie “Une salve d’avenir”, Gallimard, 2004.
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Görünmeyen Ateşin Karşısında
CHLOE DUGLAS, İngiltere (1960-)

O gün,
Hava çok soğuktu,
Buz kesiyordu ortalık,
Öldürücü bir ayaz
Ve bir asker
soğuktan kaskatı.
Sessiz bir çığlık
yavaşça
Derin bir uykuya dalmış
ağır silahının altında.
Parçalanmış bir ağız
ve kupkuru bir tat damağında.
Bembeyaz bir toprak
uzar gider ufukta
Koskoca bir acı
bitimsiz ve nedensiz.
Akan kan izleri
ve ölü artıkları her yanda.
Bütün bu yıkımlar arasında
şarkı söylüyor aydınlık bir ses
bir gayda eşliğinde
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ve görünmez bir ateşin karşısında.
İnsan karartıları yaklaşıyor
bu müziğin ezgisine.
Ateşin kıvılcımları düşmüş
donmuş karın içine.
Unutulmaz bir an bu
insanlık tarihinde.
Yeniden ayağa kalkmış insanlar
göğüs germek için yaşananlara
cesaret, esin ve barışla.
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Çığlık
LAETITIA SIOEN, Fransa, (1978-.)

Görebiliyor musun?
Görebiliyor musun bende uyuyanı?
Görebiliyor musun ayaklarımın altından akan suyu?
Görebiliyor musun esin kaynağı ellerimi?
Görebiliyor musun senin gözlerindeki gözlerimi?
Görebiliyor musun ağzımdan çıkan sözcükleri?
Görebiliyor musun düşünce evrenimi?
Görebiliyor musun iniltisini acılarımın?
Görebiliyor musun sessiz akan gözyaşlarımı?
Görebiliyor musun canımı döven yüreğimin hızını?
Görebiliyor musun varlığımın çığlığını?
Görebiliyor musun damarlarımda dolaşan özgürlüğü?
Görebiliyor musun nasıl bir kadın olduğumu?
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FRANSIZ DEVRİM ŞARKILARI
Olacak Bu İş
Tamam işte olacak bu iş,
olacak olacak
Bugün halk haykırıyor durmadan:
Olacak olacak olacak.
Başarılacak bu iş düzen yandaşlarına karşı
Orada dursunlar hele darmadağın.
Sevinçli türküler söyleyeceğiz önce:
Olacak bu iş! Olacak olacak olacak.
Tıpkı bir peygamber gibi anlatmıştı Boileau
Kara cübbelilerin gerçek yüzlerini.
Şimdi şarkımızı söylerken
Mutlulukla haykıracağız bunu:
Olacak olacak olacak.
Böyle yazıyor kutsal kitapta da:
Olacak olacak olacak.
Tüm yasaları halk yapacak
Güçsüzleri yüceltip
Alaşağı edecek üstekileri.
Olacak bu iş, olacak olacak
Aydınlatacak bizi gerçeğin ışığı
Ve bitecek bu korkunç bağnazlık.
Yasalara uyacak herkes
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Bunun için her Fransız görev başına:
Olacak bu iş, olacak olacak.
Bak halay çekiyor Pierrot be Margot
Olacak olacak olacak
Biz de sevinelim artık,
Güzel günler gelecek.
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Karmanyol

Zafer şarkımızı söyleyelim
Yaşasın top sesleri
Zafer şarkımızı söyleyelim
Yaşasın top sesleri
Ant içmişti Kraliçe
Bütün Paris’i boğazlatmaya
Bozuldu oyunları
Topçumuz sayesinde
Halay çekelim şimdi
Yaşasın top sesleri
Halay çekelim hep birlikte
Yaşasın top sesleri
Söz vermişti Kral
Ülkesine bağlı kalmaya
Tutmayınca sözünü
Vatan haini şimdi kodeste
Karar vermişti Antoinette
Bizleri kıç üstü oturtmaya
Bozulunca düzeni
O sürttü burnunu toprağa
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Utkulu sanıyordu kendini
Kocası ödlek Louis
Ne bilsin halkın gücünü
Haydi şimdi zindana
Ant içmişti tüm hassa askerleri
Kurşun sıkmaya dostlarımıza
Nasıl korktular ama
Nasıl katıldılar halaya
Kodesi görünce Antoinette
Çark ediverdi hemen
İçi dışına çıktı zavallının
Onursuzluğun çıkmazında
Mezar kazıcıları görünce Louis
Sordu onlara:
Benim yerim bu çukur mu
Az zaman sonra
Bu ülkenin evlatları
Yurtsever dostları
Kenetlendik birbirimize
Top seslerinin ardında
Soyluların yandaşları
Paris’in kralcıları
Kimse yok yanınızda
Kaçarken göreceğiz sizleri
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Jandarmalar da söz vermişlerdi
Onlar da destekleyeceklerdi bizi
Canlarını kurtarıyorlar şimdi
Topçunun ateşinden
Birlikte olalım dostlar
Korkmayalım düşmanlardan
Bir kez daha saldırırlarsa eğer
Yine savrulup giderler
Varoşların baldırı çıplakları
Sizi anımsayacağız hep
Sizin onurunuza içelim
Yaşasın emekçiler
Yaşasın tasa tanımayanlar…
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