
 

 

GÜNÜMÜZ KÜBA OZANLARINDAN – II 

 

 

   Kübalı ozan: Miguel Barnet ‛¹’ 

 

 

 
 

        LA SAGRADA FAMILIA                                              KUTLU AİLE 

 

La familia me sigue con los ojos                                        Aile izliyor beni gözleriyle, 

Sienten piedad de mi                                                          Acıyorlar bana 

y me cuidan hasta de los aguaceros                                    seller basana dek bakacaklar böyle 

En la mesa me temen un poco                                            Yemek masasında biraz çekinirler benden 

sin embargo                                                                         gene de 

(esta es la tercera vez que esconden                                    (işte üçüncü kez görüyorum gizlemekte 

las botellas de los licores finos)                                          yeğnik  içkilerin şişelerini) 

Ponen mi fotografía en el marco del espejo                       Resmimi koyup aynanın çerçevesine 

y me declaran victorioso                                                     utku kazanmışım gibi sanki 

                    ¡el bueno de Miguel!                                                                 hep derler “aferin Migel’e!”  

Pero la familia sabe                                                             Ama aile üyelerim pekâlâ bilir 

que yo no participo del todo,                                               pek de katılmadığımı herşeye  

que me da igual una cosa que la otra                                  şuna buna değer vermediğimi  

-el prestigio y las trastadas silenciosas-                              -saygınlığa, ya da iğneli dokundurmalara- 

y un día me llaman ¡Hijo!                                                   gün gelecek dehşete düşecekler neredeyse  

                    casi con terror...                                                                         bana “Oğlum!” diye seslenirken bile...  

 

 

                                                                            Yazan: Miguel Barnet  

                              Ispanyolcadan Türkçeye çeviren: A.Cengiz Büker 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        REVOLUCİON                                                                  DEVRİM 

 

                          Para Roberto Fernandez Retamar                                       Roberto Fernandez Retamar için‛²’ 

 

Cuando llegó la revolución                                                 Devrim geldiğinde 

la multitud entró en mi casa                                                insanlar girdi evime  

Parecía revolver las gavetas, el armario,                            Altüst edip çekmeceleri, dolapları 

cambiar el cesto de la costura.                                            karıştırdılar dikiş kutusunu bile. 

Aquel silencio viejo cesó                                                    Duruverdi o eski sessizlik birdenbire 

y mi abuela dejó de tejer memorias,                                   büyük annem bıraktı anılar dokumayı,  

dejo de hablar,                                                                     kesti konuşmayı, 

dejo de cantar                                                                      ezgiler mırıldanmayı  

Esperanzado vi, había que ver,                                            Bir umutla baktım, bakmalıydım,  

cómo entraba la luz en aquella sala                                     şu salona ışığın girdiğine 

cuando mi madre abrío las ventanas                                   annem pencereleri ilk defa 

por primera vez                                                                   açıverince  

 

                                                                    Yazan: Miguel Barnet  

                      Ispanyolcadan Türkçeye çeviren: A.Cengiz Büker 
 

                  FE DE ERRATAS                                                            YANLIŞ-DOĞRU CETVELİ 

 

          Donde dice un gran barco blanco                                     Bir beyaz kocaman kayık bir şey diyorsa 

          debe decir nube                                                                bulut diyordur 

          donde dice gris                                                                 boz renk diyorsa  

          debe decir un pais lejano y olvidado                                uzak ve unutulmuş bir ülke diyordur                         

          donde dice aroma                                                             koku diyorsa 

          debe decir madre mía querida                                          canım anneciğim diyordur 

          donde dice César                                                              Sezar‛³’ diyorsa 

          debe decir muerto ya reventado                                       fışkırmış bir ölüm diyordur 

          donde dice Abril                                                               aylardan Nisan diyorsa 

          puede decir arbol o columna o fuego                               ağaç diyordur ya da direk ya da ateş 

          pero donde dice espalda                                                   ama sırt dediği yerde 

          donde dice idioma                                                            dil dediği yerde 

          donde dice extraño amor aquel                                        şu garip tutku dediği yerde 

          debe decir naufragio                                                        geminin batması diyordur  

          en letras grandes                                                              büyük harflerle söylüyordur... 

 

                                                                              Yazan: Miguel Barnet  

                                Ispanyolcadan Türkçeye çeviren: A.Cengiz Büker 
 

                  CHE                                                                                   ÇE1 

 

          Che, tu lo sabes todo,                                                       Çe, sen her şeyi bilirsin    

          los recovecos de la Sierra,                                               Kıvrım kıvrım sıradağları, 

          el asma sobre la yerba fría,                                              soğuk çayırdaki soluksuzluğu, 

          la tribuna,                                                                         tribünleri, 

          el oleaje en la noche                                                        gecenin içindeki dalgaları 

          y hasta de qué se hacen                                                   özlerine kadar bilirsin 

          los frutos y las yuntas                                                     yemişlerin boyundurukların  

          No es que yo quiera darte                                               Yok ben istiyor değilim 

          pluma por pistola                                                            kalemi bir silah gibi vermeyi sana 

          pero el poeta eres tú...                                                     ama işte şair olan sensin... 

 

                                                                    Yazan: Miguel Barnet  

                      Ispanyolcadan Türkçeye çeviren: A.Cengiz Büker 

 

                                                 
1 Çe: Burada yırsal bir çağrışımla sözü edilen, özgürlük savaşçısı Che Guevara’dır (Çe Gevara olarak okunur.) 



 

 

 

 

  NADIE VENDRA A TAPAR LOS ESPEJOS               KİMSE GELMEZ AYNALARI KAPAMAYA 

  

Nadie vendra a tapar los espejos                                   Kimse gelmez aynaları kapamaya 

a recoger los papeles del piso                                       kâğıt kırpıntılarını toplamaya 

a apagar lo consola donde gira                                      söndürmeye pikabı döne döne 

el último bolero de Luís Marquetti                               Luis Marquetti’nin‛³’ son bolerosu çalar pilak 

Nadie vendra a darle cuerda                                          Kimse gelmez kurup da uyandırmaya 

a los relojes dormidos                                                    uyuyakalmış saatleri 

a doblar los manteles, a desempolvar los libros            masa örtülerini katlamaya, tozunu almaya kitapların 

Nadie, ninguno, se atrevera a entrar                              Hiç kimse cesaret edemeyecek girmeye 

a la habitación cerrada donde gimen                             o kapalı odaya ki orada inleyip durur cinler 

los duendes y grazna la noche                                       bağırır gece çığlık çığlık 

como un pájaro herido                                                   yaralanmş koca kuşlar gibi 

Nadie llegará a darle de comer                                      Kimse gelmeyecek yem vermeye 

a los perros con esas pisadas sin fondo                         dipsiz adımları olan köpeklere 

del intruso que araña las paredes con                            duvarları tırnaklarıyla korkularıyla 

sus uñas y su miedo                                                       örümcek gibi sarmalayan  

Nadie va a recoger las colillas de los ceniceros,           Kimse almayacak tabladaki izmaritleri, 

ni a colocar en su lugar los muebles,                             koymayacak yerine möbleleri, 

ni a pegar sus narices al vidrio                                      kimse yapıştırmayacak burnunu cama 

que divide la sala del comedor,                                     salonla yemek odası, 

la noche del día,                                                            ya da geceyle gün arasında 

la alegría de la tristeza,                                                 ya da sevinçle hüzün, 

la hartura del vacío                                                        dolulukla boşluk arasında 

Diré a todos que fui a cortar las hojas del                     Herkese parka gittim geleceğim derim 

parque y llegaré                                                             yapraklarını kesmeye  

vestido de fantasma  o de Narciso                                hayalet gibi giyindim ya da Narcis gibi 

a poner en orden las cosas                                            çevreyi düzene koymaya  

que sólo abandoné por pereza                                      tembellikten bırakmışım yarıda 

cómo quién deja un traje colgado                                 gömleğini çıkarıp asar gibi 

en la puerta de un armario                                            dolabın kapağına 

Ya dije que te lo dejaba todo                                        Herşeyimi sana bıraktığımı söylemiştim 

hasta la punta de mi dedo pulgar                                  başparmağımın ucundan tut da  

hasta mi sombra                                                            gölgeme varana dek  

que te seguirá como un pájaro giratorio                       seni izleyeceğim demiştim göçmen kuşlar gibi 

que resbalará por tu cuerpo                                          gövdenden aşağı kayan 

como un líquido ácido,                                                 ekşi bir sıvının aktığı gibi 

oomo una pesadilla                                                       karabasan gibi 

Y tú quieres mi casa,                                                    Sen benim evimi istiyorsun, 

mi cama, mi juego de abalorios,                                   yatağımı, boncuk oyunlarımı, 

¡Qué tanto pides, mi Dios,                                           Ne çok şey istiyorsun, aman Tanrım! 

si yo te dejo lo más importante                                    Hadi sende kalsın en önemlisi 

-mi voz sepultada en tu voz-                                        -sesim sesinin içine gömülmüş zaten- 

la mueca de mi rostro                                                  yüzümün  

en el espejo                                                                  aynada yansıyan çizgileri 

 

                                                         Yazan: Miguel Barnet  

            Ispanyolcadan Türkçeye çeviren: A.Cengiz Büker 

 

 

 
_________________________________________________________ 

 

‛¹’ Miguel Barnet =Kübalı şair, romancı, denemeci, araştırmacı. 1940’ta Havana’da doğdu. İlköğrenimini ABD’de yapmış da 

olsa, Küba kültürüne karşı ilgisi her zaman artarak var olmuştur. Genç yaşından başlayıp değişik Küba dergilerinde şiirlerini 

yayımladı. Havana Üniversitesi’nde antropoloji (etnografya) ve sosyoloji okudu. Kübalı Antropolog Fernando Ortiz‛*’ ile 

birlikte Afrika kültleri ve inançları ile Katolikliğin karşılıklı etkileşimi üzerine araştırmalar yaptı. Baskın Afrika ekinine 



direnç göstererek özgün düşüncelerini ve kişiliğini saklamasını bilmiştir. Eliades Ochoa ile birlikte, Montreal kentinde  

Kanada Latin Ödülü (Canada Latin Award-2018) kazanan ilk Kübalılar olmuşlardır. 

        Romanları: “Biografia de un cimarrón (1966)”, “Canción de Rachel (1983)”, “Gallego (1983)”, “Oficio de ángel (1989)”; 

Şiirleri: “La piedrafina y el pavorreal (1963)”, “Isla de güijes (1964)”, “La sagrada familia (1967)”, “Orikis y otros poemas 

(1980)”, “Carta de noche (1982)”, “Viendo mi vida pasar (antoloji, 1987)”, “Mapa del tiempo (1989)”, ”Poemas chinos 

(1993)”, “Con pies de gato (antoloji, 1993)”, “Actas del final (2000)”; Araştırma ve denemeleri: “Küba Masalları”, “Afro-

kuban inançlar (1995)”, “Canlı kaynak (1998)”  

        [‛*’ Fernando Ortiz Fernández (1881-1969) =Kübalı denemeci, etnomüzikolog, Afro-küban kültürü bilimcisi.] 

 

‛²’ Roberto Fernández Retamar =Kübalı şair, denemeci, edebiyat tenkitçisi... 1930 yılında doğdu. Casa de Americas kurumunu 

kurdu, Cuba Meclis Üyeliği yaptı. Casa de las Americas kültür dergisini çıkardı. 
 
‛³’ César (Sezar) López=1933 yılında Santiago de Cuba’da doğdu. Tıp Doktoru oldu, daha sonra Havana , Madrid ve Salamanca 

üniversitelerinde felsefe ve edebiyat okudu. 

 

‛4’ Luis Marquetti =1901-1991, Alquízar doğumlu, Kübalı şarkı sözü yazarı, besteci. “Bolero”larıyla ünlüdür. 

 

 

 

 

 

 


