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FURUĞ FERRUHZÂD, 1935’te Tahran’da, asker bir babanın kızı ola-
rak dünyaya geldi. 16 yaşında, Tahran’ın ünlü simalarından Perviz Şa-
pur’la evlendi, iki yıl sonra da oğlu Kâmyâr doğdu. 1954’te dönemin 
koşullarında gözüpek sayılabilecek bir karar alarak kocasından bo-
şandı ve oğlunu bir daha göremedi. Bu olay yaşamının en büyük tra-
jedisine dönüştü. Kadın kimliğini yok eden her kurala, ataerkil bakışa 
karşı çıkarak şiire sığındı, başkaldırısını şiirle dillendirdi. Şiirin yanı 
sıra sinema ve tiyatroyla da ilgilendi, resim yaptı, gazetelerde editör 
olarak çalıştı. Tutsak, Duvar ve İsyan adlı şiir kitaplarının ardından, 
1963’te yayımlanan Bir Başka Doğuş, Furuğ’un şiirinde bir dönüm nok-
tası oluşturdu. Yazar ve yönetmen İbrahim Gülistan’la tanıştıktan 
sonra sinemayla çok daha yakından ilgilendi; cüzamlıları konu alan Ev 
Karadır adlı filmi, 1963’te Almanya’daki Oberhausen Şenliği’nde birin-
cilik ödülüne değer görüldü. Furuğ, bu filmin çekimleri sırasında cü-
zamlılar evinde tanıdığı Hüseyin adlı bir çocuğu evlat edindi. 1965’te 
UNESCO, Furuğ’un yaşamını konu alan bir film yaptırdı; Bernardo 
Bertolucci de, Furuğ’la ilgili bir belgesel çekti. Şiirleri Türkçede, Dün-
ya Sevmek İçin Çok Küçük, Sonsuz Günbatımı, Aşk Şiirleri, Sadece Ses 
Kalıcıdır, Yaralarım Aşktandır adlarıyla yayımlandı. Furuğ, 1967’de ken-
di kullandığı otomobiliyle geçirdiği bir kaza sonucunda bu dünyadan 
göçtüğünde henüz 33 yaşındaydı. Son şiir kitabı İnanalım Soğuk Mevsi
min Başlangıcına, ölümünden sonra yayımlandı.
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MAKBULE ARAS, 1972’de Isparta’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu, aynı fakültede “Eski 
Türk Edebiyatı” alanında yüksek lisans yaptı. Farsça öğrendi ve Türk 
edebiyatının yanı sıra İran edebiyatıyla da ilgilenmeye başladı. İsfahan 
Üniversitesi’nin davetlisi olarak bir süreliğine İran’a gitti. Varlık, Kitap-
lık, Notos, Virgül, CumhuriyetKitap, İmge Öykü, E, Ötekisiz, Ç.N., Sıcak 
Nal gibi dergilerde deneme, eleştiri, inceleme, çeviri ve öyküleri ya-
yımlandı. Katkıda bulunduğu ve hazırladığı kitaplar arasında, Âşık Öy-
küler (2002), 99 BeyitDivan Şiirinden Beyitler ve Çözümlemeleri (2008), 
İstanbul Öyküleri Antolojisi (2009), Tarihi Liderler ve Aşkları (2009), Bed-
ri Rahmi Eyüboğlu (2011) sayılabilir.
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HALKA

genç kız gülümseyerek dedi ki
nedir bu altın halkanın sırrı
parmağımı böylesine sıkı sıkıya saran
bu halkanın sırrı

yüzünde bunca ışık ve parıltı olan
bu halkanın sırrı 
adam hayran oldu ve dedi ki
mutluluk halkası, yaşam halkası

“kutlu olsun” dediler hep bir ağızdan
genç kız, yazık ki yine 
bunun anlamından şüphem var dedi
yıllar geçti ve bir gece

solgun kadın o altın halkaya baktı
parlak işlemelerinde gördü ki
kocasından vefa görmek umuduyla nice günler
heder olup gitmiştir, heder olup gitmiştir

kadın perişan oldu
ve yüzünde yine de ışık ve parıltı olan bu halka
kölelik ve kulluk halkasıdır diyerek
için için ağladı
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SEVMEKTEN

bu gece gözlerinin göğünden
şiirime yıldız yağıyor 
kâğıtların beyaz sessizliğinde
kıvılcım ekiyor pençelerim

sıtmalı divane şiirim mahcup
arzuların açtığı oyuktan
ateşlerin sonsuz alevi
yakıyor bedenini yeniden

evet, sevmenin başlangıcıdır bu
gerçi belirsizdir yolun sonu
ama ben artık düşünmüyorum sonu
sevmektir güzel olan çünkü

karanlıktan sakınmak niye
gece elmas damlalarıyla doludur
geceden geriye kalansa
sarhoş eden leylak kokusudur

ah, bırak kaybolayım sende
benden iz sürerek bulamasın artık kimse izimi 
yakıcı ruhun ve nemli ahın
şarkımın gövdesinde essin dursun

ah bırak bu açık pencereden
rüyaların ipekleri üzerinde uyuyarak
ışıltılı bir kanatla uçayım
dünyanın hisarlarından geçeyim
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hayattan ne istiyorum biliyorsun
ben sen olayım, sen, tepeden tırnağa sen
bin defa gelmek mümkün olsa dünyaya
her defasında sen, her defasında sen
bir denizdir bende saklı olan
ne zaman güç bulacağım saklamaya kendimi 
keşke sana bu korkulu tufanı
anlatacak gücüm olsaydı

öyle doluyum ki seninle
çöllerde koşmak
dağa taşa vurmak başımı
gövdemi dalgalara atmak istiyorum

öyle doluyum ki seninle
kendimden döküleceğim toz gibi
bastığın yere baş koyacağım usulca
uçarı gölgene asılıp kalacağım

evet, sevmenin başlangıcıdır bu
gerçi belirsizdir yolun sonu
ama ben artık düşünmüyorum sonu
sevmektir güzel olan çünkü
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UYKU 

gece, karanlık camlara çöküyor usulca, 
korlu küller gibi
rüzgâr, evin avlusunda durmaksızın yerle bir ediyor  

gölgeleri
nilüferin kıvrımları, duman gibi dalgalanıyor duvarda
çamların arasında büyücü mehtap
ışıksız kandiliyle süzülüyor usulca
sanki kör karanlıkta avare ruhunu arıyor

bu karanlıktan ve suskunluktan yorgun
dedim ki ey uyku, başparmağın yeşil bahçelerin anahtarı
gözlerin, dinginliğin balıklarının karanlık havuzu
ağlayan çocuğumun yarattığı yükü çekip al
ve beni unutmanın peri suretli ülkesine götür
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VEDA

gidiyorum; yorgun, solgun, ağlamaklı 
viraneme doğru
sizin şehrinizden Tanrı’ya götürüyorum
perişan ve divane gönlümü

alıp götürüyorum, o uzak noktaya
günahın renklerinden arındırmaya
aşkın lekesinden temizlemeye
yok olup gitmiş, yersiz bunca istekten arındırmaya

alıp götürüyorum, senden uzak kalsın diye
senden, ey boş umudun cilvesi
alıp götürüyorum onu, diri diri gömeyim diye
bundan sonra konuşmayı hatırlamasın diye

inleyiş titriyor, gözyaşı oynuyor
ah, bırak, bırak kaçıp kurtulayım
senden, ey günahın coşkun pınarı
en iyisi bu belki de, senden sakınayım

Tanrı şahit ki mutluluk goncasıydım ben
aşkın eli geldi ve dalımdan kopardı beni
âhın alevi oldum, yazık ki
dudağım bir daha o dudağa kavuşmadı 

sonunda yolculuk bağı bağladı ayağımı
gidiyorum, dudaklarımda gülümseme, bağrımda kan
gidiyorum, gönlümden çek elini
ey, hiçbir şey vermeyen, boş umut 
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