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For my children, Sinan, Yasemin and Vedat Aras



Çocuklarım, Yasemin, Sinan ve Vedat Aras’a



Double double toil and trouble
Fire burn cauldron bubble

William Shakespeare



THE BOOK OF ROSE

Dil uyur mest olarak yârıdilârâ söyler
Gül susar şermederek bülbül-i şeydâ söyler

Yahya Kemal Beyatlı



GÜL KİTABI

Dil uyur mest olarak yârıdilârâ söyler
Gül susar şermederek bülbül-i şeydâ söyler

Yahya Kemal Beyatlı



THE BOOK OF  R OSE  /  SONNETS   A L İ  G Ü N V A R16

sonnet for the rose

silent is the flesh. 
  a passion for cloves enrolls the horizons.
the waterfall – silver melody of my song – 
shivers on the river, 
(mother of heartaches in gilded thread echos.)
clay ‘n water are two swarthy children of desolate images 



gül  k itabı  /  soneler   A L İ  G Ü N V A R 17

güle sone

ten susar, 
                                           âfâkı sarmıştır karanfil tutkusu.
titrer ırmaklarda çavlan, 
şarkımın sîm nağmesi.
(ibrişimden yankılarda ağrıyor kalp annesi.)
ıssız imlerden doğan esmer çocuktur kil ve su.



THE BOOK OF  R OSE  /  SONNETS   A L İ  G Ü N V A R18

leaden evenings are castrated windowpanes.
                                                             glazed are the candles 
that you reflect, immaculate on shy dining tables,
crippled with splendid colors 
                                                             at split horizons.
silent is your bosom, and jarred your brightness.

scrubbed are wooden balconies.
                                                             pale fears
fade away to gloom in dressed paper gardens.
                                                             from which saffron glow
does the beloved one resound? 
                                                             your mist 
a harmony of solid shelters,
                                                             a relic is your solitude
at the polluted ends of days, for sleeps are ambushes.
rose and pomegranate
                                    die down in the arms of endless time



gül  k itabı  /  soneler   A L İ  G Ü N V A R 19

kurşun akşamlardır iğdiş camların. 
                                                             yansıttığın
sırlı mumlardır, utangaç sofralarda pîr ü pâk…
muhteşem renklerle mâlûl 
                                                             utkularda inşikâk.
sîneler suskundur artık, sarsılır aydınlığın.

tahtaboşlar fırçalanmıştır. 
                                                             sararmış korkular
hüzne garkolmuştur âher bahçesinde. 
                                                             şimdi yâr
hangi safran pıhtısından ses verir? som kuytular-
-dan bir âhenktir buğun. 
                                                             tenhâlığındır yâdigâr
kirlenen gün sonlarında. çün tuzaktır uykular.
küllenir sonsuz zamanın kollarında 
                                                             gül ve nâr.
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augmented sonnet 
(to fuzulî, with respect)

we went beyond deleted summers with a gloom in our hearts.
(the fading song our silver soul reflected on the water..)
our abolished towers withered bye separation.  
                                                             your face
engraved relative allusions to horizons 
                                                             and the day -
(penbe-i dâğ-ı cünun içre nihandır bedenim)*



gül  k itabı  /  soneler   A L İ  G Ü N V A R 21

artırılmış sone 
(fuzûlî’ye saygı ile)

silinen yazları aştık. yine kalplerde hüzün…
(suya yansırdı sönen şarkısı sîm gönlümüzün.)
yıkılan burçlarımız soldu firaklarla. 
                                                             yüzün
bağıl îmâları nakşeyledi âfâka. 
                                                             ve gün-

(penbe-i dâğ-ı cünun içre nihandır bedenim)




