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YERYÜZÜ AYETLERİ
Orjinal Dil: Farsça
Yayın Dili: Türkçe
Yazar: Furûğ Ferruhzâd
Çevirmen: Prof. Dr. Ali Güzelyüz
Kitabın Türü: İran edebiyatı, şiir
Katkıda Bulunanlar
Yayın yönetmeni: Neval Güzelyüz
Kapak Tasarımı: Demavend
Özellikler
Cilt Bilgisi: 240 gr. Amerikan bistrol
Kâğıt Bilgisi: 60 gr. 2. Hamur
Basım Tarihi: Nisan 2018 (4. Baskı)
Sayfa Sayısı: 104
Ebat: 13.5 x 21
ISBN No: 978-605-86158-3-0
Kitabın Fiyatı: 9 TL

Yeryüzü Ayetleri, Furûğ Ferruhzâd’ın edebî bağımsızlığını kazandıktan sonra kaleme aldığı son

iki kitabından seçilen şiirlerden oluşmaktadır. İlk üç şiir kitabının yayımlanmasından sonra
çağdaş şair ve yazarlarla yakınlık kurup dostlarının edebî çevresinden etkilenen Furûğ'un
düşünce hayatında da önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler sonucu kaleme aldığı ve
Bir Başka Doğuş adını verdiği şiir kitabında farklı bir ruha sahip toplumsal ve eleştirel şiirlerine
yer vermiştir. Burada anlattığı "aşk", cinsel ve bedensel bir temeli ve kaynağı olan “aşk”tan
tamamen farklıdır. Mizâh ve bir dereceye kadar da mistik yönü olan bu aşkta yaşam kanı
akmaktadır. Doğayı betimleyen ve güzellikleri öven şiirleri de bizi yeni dünyalara
götürmektedir. Furûğ, şiirlerinde zaman zaman kendine özgü yeni ve simgeli kavramlar
kullanmıştır. Dördüncü kitabı olan Bir Başka Doğuş, gerçekten de onun şiirde yeniden
doğduğunu göstermektedir. Furûğ bu eserde, kendi şiir yolunu çizmiştir. Önceki eserlerinde
göze çarpan “olgunlaşmamışlık” artık tamamen ortadan kaybolmuştur. Bu şiirlerde, yıllarca
deneyimden sonra “gerçekler dünyası”na tünel açan bir kadın görüyoruz.
İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına adlı son şiir kitabında ise yıllarca deneyim, araştırma,
ümitsizlik, şaşkınlık, gördüğü yalan dolanlar, tuzaklar, hileler, eziyetler, ikiyüzlülükler
karşısında kendini her zamandan daha çok yalnız hissediyor ve soğuk mevsiminin
başlayacağına inanıyor. Soğuk mevsimde ne olabilir? Kış, soğuk veya ölüm. Evet, bunların
üçü de mevsimlerin sonudur. Tabiat mevsimlerinin sonu, kış; yaşam mevsiminin sonu, ölüm
ve soğuk yani donmak, yani yaşamamak.
Şiirler, Prof. Dr. Ali Güzelyüz tarafından özgünlüğü bozulmadan oldukça şiirsel bir üslupla
Türkçeye çevrilmiş ve kitapta Farsça asıllarına da yer verilmiştir.
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