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Kærlighedsmøder Kemal Özer Hent PDF Forlaget skriver: Den tyrkiske digter Kemal Özer (1935-2009), af
mange yngre tyrkiske digtere betragtet som læremesteren, var i flere år en hyppig gæst i Danmark. Sammen
med danske digtere læste han op ved poesiarrangementer for et større eller mindre dansk-tyrkisk publikum. I

sit hjemland stod han ofte selv som arrangør af sådanne digtertræf.

Fra sin debut i 1959 blev Kemal Özer banebrydende for tyrkisk poesi. Alene titlerne på nogle af hans
digtsamlinger antyder, hvilke veje han gik, og det mod, han udviste, ikke mindst i politisk besværede tider:
Blodet tilfangetaget, Vær så venlig at vise Deres identitetskort, Man kalder det landflygtighed, Kampens

hjerte og Mødre hvis sønner blev dræbt.

Murat Alpar og Erik Stinus har tidligere oversat og udgivet digtsamlingen Imellem betragte og se (1996) og
har nu sammen med Peter Poulsen oversat dette udvalg af Kemal Özers næstsidste bog (2005) under

forfatterens egen titel Kærlighedsmøder.
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