SUNUŞ
Duvarı Olmayan Bir Dilde Yaşamak…
Nizar Kabbani “Vatanın Ölüleri Nereye Gitsin” adlı şiirinde şöyle diyor: “Gelmeyen
bir vatan arıyorum / Ve duvarı olmayan bir dilde yaşıyorum.” Her Boydan’ın ilk
sayısını bir yıl önce İzmir Uluslararası Öğrenciler Akademisi öğrencileriyle tasarladığımızda, Kabbani’nin bu dizelerindeki anlamı derinden hissettiğimizi ifade etmem
gerek. Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde eğitim gören öğrencilerimizle yaptığımız dersler, geziler, söyleşiler öğrencilerimizin Türkiye’deki “gurbet”ine yaklaştırdı bizleri. Aslında bizler de onlar da “yaratılmışlar” olarak ortak bir gurbeti yaşıyorduk. “Gelmeyen” ya da “gidemediğimiz” bir “vatan”dan ayrıydık. Dillerimizde
ayrı olduğu için anlaşmakta güçlük çekiyorduk. Farkında da değildik bu derinlerdeki
“gurbet”in. Önce Türkçe vatan oldu bize. Sonra öğrencilerimizin dillerini, o dillerde oluşturdukları düşleri, düşünceleri tanıyarak birbirimizin vatanlarına tanış olduk.
Elinizde tuttuğunuz Her Boydan’ın bu ikinci sayısı, işte bu duygu ve düşüncelerin bu
defa İstanbul’da, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca
desteklenen ve Anadolu Yazarlar Birliği’nce yürütülen Çeviri Atölyesi bünyesinde
çiçeklenmesidir.
Kabbani’nin cevap beklemeyen sorusunu biz, cevap bekleyerek şöyle de sorabiliriz:
“İnsanoğlu nereye gitsin?” Yeryüzü’nden başka gideceğimiz bir yer yok. Fakat bu güzelim yeryüzü kıyamete dek sorunlarla dolu olacak. Bize düşen belki bu sorunların
içinde insanlara anlamlı bir ömür sürecekleri dünyalar oluşturmak. Edebiyat, sanat,
düşünce bunun için var. Her Boydan, farklı dillerin ikliminden getirilen havalarla
farklı bir dünya oluşturmaya çalışıyor. Bu bakımdan Çeviri Atölyesi ve Uluslararası
Öğrenciler Akademisi öğrencilerimizin kendi dillerinden yaptıkları şiir, öykü, deneme çevirilerini çok önemsiyoruz. Türk edebiyatının bugününe onların gayretlerinin
katkı sunacağını düşünüyoruz. Daha şimdiden öğrencilerimiz edebiyat dergilerimizde çevirileriyle yerlerini almaya başladılar bile. Sadece bu çevirilerin değil Türkiye
Bursları kapsamında ülkemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin ülkelerinden kopup gelmiş birer insan teki olarak yaşadıkları serüvenin de önemine inanıyoruz. Bu
sayımızda yer alan söyleşiler okunduğunda demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır
sanıyoruz.
Her Boydan’a, emeği geçen birçok isim var. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül başta olmak üzere, Çeviri Atölyesi’nin
gereğini, önemini kavrayıp destek veren başkan yardımcısı Mehmet Köse ve Uluslararası Öğrenciler daire başkanı Serdar Gündoğan’a yardımları için müteşekkiriz.
Türkiye’de düşünce, edebiyat ve sanat alanlarının kökleşip gelişmesinde bürokrasinin yüklenebileceği sorumluluğa gözlerden kaçmayacak bir örnek sunmuş oldular.
Her Boydan’da son ve büyük teşekkürlerse Çeviri Atölyesi ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ndeki öğrenciler ve hocalarımıza olacak. Sayfaları çevirdikçe önümüzde açılan “duvarı olmayan dil”in inşası onlara ait. Her biri ayrı birer dünya olan
öğrencilerimize, “öğrenci” dediğimize bakmayın. Onlar kendi alanlarında çoktan
birer büyük emek olmuş durumdalar. Bizleri onlarla karşılaştıranların cümlesine
şükran duyuyoruz.

İÇ İ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
ÇEVİRİ DERGİSİ

Sayı: 2 Haziran 2015
Bu eser, Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde, Anadolu Yazarlar Birliği
tarafından yürütülen Çeviri Atölyesi öğrencilerinin çalışmalarından oluşmaktadır.
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Her Boydan

BİR DESTAN
Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde eğitim gören “her boydan” öğrencilerimizle
edebiyatın, düşüncenin coğrafyasında bir
kez daha beraberiz. Geçen yıl, İzmir Uluslararası Öğrenciler Akademisi öğrencilerince temelleri atılan Her Boydan dergisi, kısa
zamanda meyvelerini verdi ve İstanbul’da
bu yıl ilk kez yürütülen çeviri atölyesiyle bu
meyveler, hepimizin eline olgunlaşarak ulaştı. Hayırlı düşüncelerin doğası böyledir. Kısa
zamanda mesafe kat edilir. Bu yüzden de
üzerlerinde hassasiyetle durulmaları gerekir.

Doç. Dr. KUDRET BÜLBÜL
Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanı

Her Boydan’ın ilk sayısı için geçen yıl şunları
söylemiştik: “Dünya Barışı’nın ‘boşuna söylenmiş bir söz’ olarak kalmaması, kuşkusuz
milletlerin birbirlerini tanımalarına bağlıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye’miz, uzunca bir süre kendi iç dünyası
içinde kalmıştır. Bu içe kapanış hali, esasen
bizim tarihi rolümüze de uygun değildir. Bu
hususlarda, son yıllarda ülkemizde belirgin
bir ilerlemenin olduğu açıkça görülmektedir. Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde
ağırladığımız öğrencilerimiz, bu ilerlemenin

en güzel örneklerindendir.” Yaşadığımız günler, bugün bu düşüncelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermiş bulunuyor. Ülkemiz, “tarihi rolü”nü, sorumluluğunu üstlendikçe
binlerce yıldır taşıdığı ruhuna hızla kavuşuyor. Her Boydan’da,
Yemen’den gelip Türkiye Bursları’yla doktora yapan Alzubaeri
ailesiyle yapılan söyleşiyi okuyan herkes, Türkiye’nin zulme
uğrayan milletler için ne anlama geldiğini açıkça görebilir. O
söyleşide Nadia Hanımefendi şöyle diyor: “Türkiye bu anlamda bir Müslüman ülkesi olarak daha geniş bir alana hitap edebiliyor. O anlamda İslam’ın evrensel sesinin yükseldiği tek yer
burası diyebiliyorum. Diğerlerinin çağrısı daha kendi içindelik,
yerellik barındırıyor. Türkiye’ye tüm İslam ülkelerinin ihtiyacı
var. Ya da Türkiye gibi bakabilmeye ihtiyacı var.” Bu sözler,
yaptıklarımızın karşılığını bulduğunu gösteriyor ve bize daha
da sorumluluklar yüklüyor. Her milletin kendince bir serüveni, destanı var. Bunun yok edilmesi değil korunması gerekiyor.
Türkiye, bunun güvencesi olduğu için seviliyor.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
olarak ülkemizde eğitim hayatını sürdüren öğrencilerimize ne
kadar değer verdiğimizi yılın değişik zamanlarında yaptığımız
Sosyal Bilimler Kongresi, Futbol turnuvası ve dört ay devam
eden akademilerle yeterince ortaya koyuyoruz sanırım. Üç
yıldır yürüttüğümüz Uluslararası Öğrenciler Akademisini bu
yıl on sekiz ile taşıdık. Öğrencilerimiz bu akademilerde mesleki eğitimlerinin yanında kültürel eğitime de tabi tutuldular. Bu
eğitimlerden biri de misafir öğrencilerimizin kendi dillerinden
Türkçemize yaptıkları çevirilere yol göstermek şeklinde oldu.
Başkanlığımızca desteklenen ve İstanbul’da Anadolu Yazarlar
Birliği’nce yürütülen çeviri atölyesi, öğrencilerimiz ve hocalarının gayretli çalışmaları sonucu, Her Boydan dergisinin ikinci
sayısına kavuştuk. İzmirli öğrencilerimizin emekleri İstanbul’da
yankısını buldu ve oradan tüm Türkiye’de eğitim gören öğrencilerimize dek yayıldı. Bu nedenle bugün elimizde geçen yıla
göre çok daha geniş bir kapsama ulaşmış bir dergi var. Öğrencilerimizden hocalarımıza, kurumumuzun gayretkeş çalışanlarına kadar emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Umuyorum ki Her Boydan’ın sonraki sayıları da güzelliklere
vesile olacaktır.

DÜNYANIN DİLİ,

TÜRKÇE’DE
BULUŞTU
Anadolu Yazarlar Birliği Çeviri Atölyesi
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“

Eksikliği uzun
zamandır hissedilen
bir proje, T.C.
Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın
desteğiyle Uluslararası
Öğrenciler Akademisi
kapsamında Anadolu
Yazarlar Birliği
tarafından bu yıl ilk
kez hayata geçirildi.

7 DOSYA

“Uluslararası Öğrenci Akademisi Çeviri Atölyesi”
başlıklı proje kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelen, lisans ve yüksek lisans
düzeylerinde öğrenim görmekte olan uluslararası
öğrenciler, belirlenen referans dillerden ve kendi
yerel dillerinden Türkçeye çeviri yapıyorlar. Yaptıkları bu çeviriler sayesinde hem kendi ana dillerinin edebi ve sanatsal birikimine vakıf oluyorlar;
hem de Türkçeyi en ince özelliklerine kadar yeniden gündemlerine alıyorlar.
Bir dili hakkıyla öğrenmede, tercüme faaliyetlerinin önemi açıktır.
Geçmiş büyük medeniyetlere baktığımız zaman bunun en sağlam
örneklerini görmekte
zorlanmayız. Yunandan
Endülüs’e kadar pek
çok birikim, nüvesinde
bu türlerden çeviri faaliyetlerini barındırmaktadır.

nünde teşvik etmek; yazılı metinler ve edebiyat
üzerinden kültürler arası etkileşimin izini sürerek,
ortak paydaları keşfetmelerini sağlamak; yabancı
uyruklu öğrencilerin entelektüel birikimlerine pozitif bir katkı sağlayarak, diyalog ve barış duygularını güçlendirmek; yetkin bir Türkçeye sahip olarak akademik kariyerlerini sürdürmeleri yanında,
bu alandaki en büyük sorunlardan biri olan nitelikli
çeviri konusunda donanımlı öğrenciler yetişmesini sağlamak gibi hedefler de Çeviri Atölyesinin
amaçları arasında baş sıralarda
yer almaktadır.
Atölyesi, hem

Çeviri
içeriği hem de katılımcı
bir süreç olması
sebebiyle ilk haftadan
itibaren öğrenciler
tarafından ilgiyle takip
edilen bir program
oldu. Atölyede 54 farklı
ülkeden, aralarında
daha önce Türkçeye hiç
aktarılmamış dilleri
konuşan öğrenciler de
yer alıyor.

Çeviri atölyesi tek boyutlu bir amaç gütmemektedir. Sözgelimi
Uluslararası öğrencilerin, yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeye hakimiyetlerini artırarak Türkçeyi
akademik düzeyde kullanabilmelerini temin etmek amaçlardan sadece bir tanesidir. Bunun yanı
sıra kendi dillerinden yapacakları çevirilerle bizim
kültür ve edebiyat dünyamıza katkı yapmaları yö-

Çeviri Atölyesi, hem içeriği hem de katılımcı bir süreç
olması sebebiyle ilk haftadan
itibaren öğrenciler tarafından
ilgiyle takip edilen bir program oldu. Atölyede 54 farklı
ülkeden, aralarında daha önce
Türkçeye hiç aktarılmamış dilleri konuşan öğrenciler de yer
alıyor.

İngilizcede Cem Yavuz ve Bünyamin Kasap, Arapçada İlyas
Aslan, Farsçada Kadir Turgut,
Fransızcada ise Çisil Edinç gibi
alanlarında yetkin isimlerin eğitmenliğinde sürdürülen atölye
çalışmalarında, öncelikle Türkçeden bu dillere ya
da bu dillerden Türkçeye çevrilmiş referans metinler üzerinden teorik bir zemin oluşturuluyor.
Aynı metnin farklı çevirileri incelenerek, herhangi
bir ifadenin farklı çevirmenlerce hedef dile nasıl

ABDUL BASHİR SARRASH
Afganistan
Öncelikle selamlarımı sunarım. Bu derslere katılmaktaki amacım Türkçemi geliştirmek. Bu derslerle Türk kültürünü daha yakından tanıyıp ifade
edeceklerimi rahat ifade edebileceğim. Daha birkaç ay oldu Türkiye’ye
geleli, ancak burada bu gibi derslerle çabucak kaynaşıp Türkçeyle konuşur
ve yaşar olduk.
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencisi
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aktarıldığı, ne ölçüde inisiyatif kullandığı örneklerle değerlendiriliyor. Böylece, öğrencilerin kendi dillerinden çeviri aşamasına ulaşabilmeleri için
Türkçeye hakimiyetleri de dolaylı olarak artırılmış
oluyor.
Atölyeye devam eden uluslararası öğrencilerin
Türkçeyi sözel olarak kendilerini ifade edebilecek
kadar kullanmaları yanında bir yazı dili olarak da
kullanabilme aşamasına gelmeleri yönünde çok
önemli bir program olan Çeviri Atölyesi, kültürel yakınlaşma ve çeviriler yoluyla birçok ülkeden
önemli metinlerin dilimize kazandırılması gibi bir
misyon içeriyor. Ayrıca uluslararası öğrencilerin,
ülkemizdeki akademik çalışmaları için de önemli
kazanımlar elde etmelerine imkan sağlıyor.
Çeviri Atölyesi, klasik akademik bir üslupla devam eden bir proje değildir. Böyle olması da beklenemezdi zaten. Öğrenciler, çeviri sürecinin her
aşamasını yakından takip edebilmekteler. Tercüme denen faaliyetin tarihi seyir içerisinde ne gibi
aşamalardan geçtiği, hangi kültürlerin buna ağırlık
verdiği, bu ağırlığın toplumların kültürel birikimlerinin oluşmasında ne gibi katkılar sağladığı da
öğrencilere aktarılmaktadır.
Bunun yanında asıl önemli olan öğrencilerin işin
pratik yönüne hocalar eşliğinde ağırlık vermeleri
olmuştur. Çünkü bir dili bilmek ile o dilde tercüme yapmak arasında ciddi farklar vardır. Bununla
birlikte, bir dili bilen ile o dilde tercüme faaliyetinde bulunan kişiler arasında da farklar vardır. Bu
farklar göz önünde bulundurulmakta ve öğrencilerin bu farkı algılamaları sağlanmaktadır.

DİANA KERİMOVA
Ukrayna
Bir süredir devam ettiğim çeviri atölyesini oldukça faydalı buluyorum. Ders
sırasında hocamızdan tercümenin inceliklerini, bazı püf noktalarını ve nüansları
öğreniyoruz.
Ayrıca şöyle bir önerim olacak: Öğrenciye metin üzerinde daha aktif bir çalışma
imkanı sunmak maksadıyla ardıl ve simultane çeviri hakkında da bilgi vermek
ve mümkünse öğrencilerin daha akıcı bir
çeviri tekniğine sahip olabilmeleri için
onları bu alanda çalıştırmak çok verimli
bir çalışma olabilir.
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans Öğrencisi

AYİXİANGULİ YİMİER
Uygur
Programın düzenlenmesi çok iyi oldu. Ben çok memnunum. Pazar günlerimizi çok güzel değerlendiriyoruz. Bence bu program devam etmeli.
Seneye şöyle bir şey düşünebilirler bence. İngilizce yeni çıkan güzel öyküler kitabından birkaç tane bulup arkadaşlar grup çalışması yapsa, program sonunda kitapları bastırırsa çok iyi olur. Böylece arkadaşlar da çok
mutlu olur…
Marmara Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi
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Çeviri Atölyesi’nin bir başka özel yanı da öğrencilerin edebi ve sanat eserleri bağlamında
karşılaştırmalı fikir sahibi olabilmelerinin sağlanmasıdır. Öğrenciler aynı ders içerisinde beş yüz
yıllık bir metini de henüz taze ve çağdaş bir eseri
de ele alabilmekte ve karşılaştırabilmektedir. Bu
karşılaştırma sayesinde hem dildeki değişiklik görülebilmekte hem de dil üzerinden gerçekleşen
kültürel dönüşüme şahit olunabilmektedir. Bu da
öğrencilerin ufuklarında genişleme sağlamaktadır.

MAKSAT ANNATAGANOV
Türkmenistan
Böyle bir programa ilk kez katıldım ve
gidişatın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Program bitiminde başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.
Dersleri ara sıra kaçırsam da, katıldığım
derslerde çok faydalı şeyler öğrenmişimdir. Derslerde güzel atmosfer var.
Marmara Üniversitesi
Bankacılık Öğrencisi

Çeviri Atölyesi, Türkiye’de
öğrenim gören yabancı öğrencilere
kısa ve uzun vadeli katkılar
sağlayacaktır. Kısa vadeli
katkıları, elinizde yer alan dergide
görebilirsiniz.

Çeviri Atölyesi, Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilere kısa ve uzun vadeli katkılar sağlayacaktır. Kısa vadeli katkıları, elinizde yer alan dergide görebilirsiniz. Öğrenciler Dünya edebiyatının
önemli isimlerinden eserleri başarılı bir şekilde
Türkçeye tercüme etmektedirler. Ayrıca böylece
kişisel yazı kabiliyetlerini de geliştirmektedirler.
Uzun vadeli katkılar arasında da, öğrencilerin vatanlarına döndüklerinde birer başarılı tercüman
olabilme potansiyeli taşımalarını sağlamasıdır.
Gelecek yıllarda bu öğrenciler gerek kendi ülkelerinde gerekse Dünya’nın farklı coğrafyalarında
Türk düşünce ve edebi hayatını tercüme ederek
temsil edilebilme potansiyelini arttıracaktır.
Hülasa tercüme faaliyetleri, birbirine yabancı iki
kültürün ya da ferdin arasında köprü kurmaktır.
Çeviri, iki veya daha fazla tarafın birbirleriyle olan
tarafsız, dostane ya da düşmanca ilişkilerinin durumunu değiştirebilir. Düşmanları dost, dostları
da düşman edebilir. Tercüme bir bakıma bıçak
sırtı bir iletişim çeşididir. Modern denilen zamanımızda bile kameralar önünde en saygın tercü-

RAHMAD SUPRİYANTO
Endonezya
Bu programın kendime çok faydalı olduğunu hissettim. Dersleri takip ettikçe Türkçe yazı anlamda daha iyi olacagımı umut ediyorum ve gerçekten
bu programdan memnun hissediyorum.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğrencisi
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manlar hata yapabiliyor ve bu hatalar nice farklı
anlaşılmalara yol açabiliyor.
Hal böyle iken, eski Mısırlılar ile antik çağ Yunanlılarının arasındaki iletişimi sağlayan tercümanların
durumunu ya da Amerika kıtası henüz keşfedilip
Amerika ismini almamışken bu kıtanın kuzeyinde
yaşayan yerliler ile güneyindeki Maya uygarlığının
arasındaki tercüme faaliyetlerini de bu çerçevede
düşünmek lazım. Tercüme eskilerde şimdiki gibi
dijital ortamlarda değil, her an kılıç çekmeye hazır
kabile reisleri ile devlet yöneticileri önünde gerçekleşmekteydi.
Tercüme faaliyeti elbette kendisini icra etmeye
çalışan bireyi zor duruma düşürecek bir faaliyet
değildir fakat günümüzde de olduğu gibi ustalık
çok önemlidir. Dillere hakimiyet, tecrübe, yetkinlik ve biraz da kıvrak zeka tercüme faaliyetinde
olmazsa olmaz unsurlardır. Terminoloji bilgisi
içermeyen bir tercüme anlam yükü azaltılmış,
madden dolu ve anlamca boş kağıtlardan ibarettir. Söylendiği üzere, tercüme dilden dile, kültürden kültüre, insandan insana, hayattan hayata
köprüdür. Mühendisi ehil olmayan her köprü de
çökmeye mahkumdur. İşte bu hayati ve entelektüel sebeplerden ötürü Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle Anadolu
Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen Çeviri
Atölyesi, önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu
atölyenin ileriki zamanlarda daha farklı sahalara
da kayarak yatağını geliştireceğini söylemek güzel
bir umuttur.

ALİNA MİNSAFİNA
Rusya
Çeviri atölyesinden büyük beklentilerim
vardı ve diğer kurslarara göre en çok bu
atölyeyi bekliyordum. Atölye çok güzel
bir şekilde geçiyor. Hoca iki değişik sistemli dil arasında ilişki kurabilmeye öğretiyor. Her derste uygulama var, bence
her ders çeviri yapmak bizim için büyük
bir avantaj. Ayrıca hoca her ders için ilginç metinler buluyor ve çeviri eğlencili
ve keyifli geçiyor. Hocamız Cem Yavuz’a
ve bu atölyeyi yaratanlara çok minnettarım.
İstanbul Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi

RAZİA ADELİ
Afganistan
Bu derslerin yazma becerisini geliştirmek için yararlı olduğunu düşündüğümden katılıyorum. Bence dersler iyi gidiyor. Katılanlar biraz az doğrusu,
ama bu da insanların tercihine, havanın durumuna, İstanbul’un görülmek
istenen güzelliklerine bağlı.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğrencisi

11 DOSYA

BESMRTAN TREN
MARKO VEŠOVIĆ
1945 yılında Karadağ’da doğan
şair ve yazar Marko Vešović,
1963 yılından beri Saraybosna’da yaşamakta ve halen Sarajevo Üniversitesi’nde edebiyat dersleri vermektedir. İlk şiir
kitabı Nedjelja (Pazar) ile eski
Yugoslavya’nın en prestijli edebiyat ödülü kabul edilen Trebinje ve Branko ödüllerini kazanan
Vešović, sonraki dönemlerde üç
şiir kitabı, bir deneme ve bir roman yayınlamıştır. Vešović aynı
zamanda Baudelaire, Emily Dickinson, Joseph Brodsky, Anna
Akhmatova, Marina Tsvetayeva
ve Aleksandr Puşkin gibi şair ve
yazarlardan yaptığı başarılı çevirilerle de öne çıkmıştır.
Üç buçuk yıl süren Saraybosna
kuşatması sırasında şehri terketmeyerek Oslobodenje, Dani ve
Slobodna Bosna gazetelerine
100’den fazla makale yazmış
olan Marko Vešović, şehrin çok
kültürlü/etnisiteli yapısını savunarak kuşatma altındaki halka
moral destek sağlamaya çalışmış; Büyük Sırbistan fantazisiyle etnik temizliğe girişen faşist
güçlere katılan eski arkadaşları,
meslektaşları ve öğrencilerini
ağır bir dille yermiştir. Savaşın
getirdiği acı, öfke, ironi ve sarkazm ile yoğrulmuş sesiyle çağdaş Boşnak edebiyatında kendine eşsiz bir yer edinen Vešović,
savaş döneminde yazdığı yazıları, Paul Celan’ın meşhur Ölüm
Fügü şiirini anıştıran bir isimle;
Ölüm Sırbistanlı Bir Ustadır adı
altında bir araya getirmiştir.
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Na prijelazu uličnom dejstvuje snajperist.
Dvije djevojke, zadihane od pretrčavanja.
Iz njih bije vrelina, mirisna, kao iz rublja
svilenog, koje se pegla. U jedne nije frizura
već naježeno božićno žito. Praska, bjesni i psuje
snajperiste: pričinja mi se da kroz prozor
krasnu oluju gledam!
		
U druge, riječi prijatne
ko lepet suncobrana, izjutra, na plaži budvanskoj.
Trzajem, povremeno, zabaci kosu. Zbog nas!
Jer zna: kad god je zabaci, duga će kosa da zamiriše.
Ljepotica. Ali od onih koje nikad ne propuste
da ti se nasmiješe. I raskošno i škrto.
Dovoljno raskošno da bi te usrećile. Dovoljno škrto
da njih ne košta ništa. Smiješak njihov ti javlja
da za njih nisi stvar među stvarima.
Možda čak da bi htjele sa tebe skinuti čini
ako te leden pogled ženski već u stvar pretvorio.
U zraku snažno zamirisa na moju davnu mladost
kad je svaka aleja vodila do na kraj svijeta.
Kad je duša umjela, čak i u pustinji,
raspjevati se ko žetelica.
Kad život još ne bješe otrcan ko poslovica.
Odoše, čavrljajući, a u meni ostavile su nježnost
kakva te obuzme kad dugo gledaš nebesa
u kojima se snježne pahulje roje.
Odoše. Ne dvije djevojke,
već dva vjetrića, pirnula iznenadno
kroz žegu opsade.
Ilinsku žegu postojanja.

EBEDÎ BİR AN
Keskin nişancı sokakları tarıyor.
Koşmaktan nefesi kesilmiş iki kız,
Ütülenmiş ipek iç çamaşırı gibi parfümsü bir sıcaklık yayıyorlar.
Lahana misali kabarmış saçları birinin
Hiddetleniyor, gürlüyor ve keskin nişancıya
lanet okuyor: Pencereden muazzam bir fırtınayı izliyor gibiyim sanki!
Diğerinin sözleri ise
Budva plajında bir şemsiyenin, sabah vakti keyifle pır pır edişini andırıyor.
Ve saçlarını savuruyor ara sıra, hatrımız için
Biliyor çünkü, her savuruşta mis gibi kokacak o uzun saçları
Ah, güzellik.
Hem müsrif hem de cimri gülüşünü asla esirgemiyor senden.
Seni mutlu edecek kadar müsrif
ve onlara maliyeti sıfır olacak kadar cimri.
Gülüşleri sana kendileri için bir anlam ifade etmediğini söylüyor.
Belki de seni bir nesneye çeviren soğuk kadın bakışının
oluşturduğu büyüyü bozmak istiyorlar.
Hoş kokulu hava, her ağaçlı patikanın dünyanın sonuna çıktığı,
üzerinden yıllar yıllar geçmiş gençliğimin kokusunu getiriyor burnuma:
Hayatın, o basmakalıp sözler gibi yıpranmadığı zamanlar,
beni, gökyüzüne baktıkça toplaşan kar taneleri gibi,
içimde bir merhamet duygusuyla bırakıp gittiler.
Gittiler işte çene çalarak -iki kız değil, kuşatmanın kavurucu sıcağında
peydah oluveren iki meltem.. o cehennemî günlerinde ömrün…

Çeviren: Semra Çatoviç
Karadağlı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi.
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ENVER KAZAZ
1962’de Bosna Hersek’te doğan edebiyat tarihçisi, edebiyat
eleştirmeni, şair ve gazetecidir
Saraybosna’da Felsefe fakültesinde profesör olarak çalışıyor.

MOJA MAJKA
Majku su ranili
U Drugom svjetskom ratu
S dva metka Jednim u podlakticu
Drugim u butni mišić
Imala je šesnaest godina
I dva metka u tijelu
Moja majka 1942.
U drugom ratu
Imala je sina na frontu
I rak na plućima
Kazala bi: Ne znam
Šta je gore strah ili bol
Moja majka 1992.
Njen glas preko
Radioamaterske stanice
I danas me doziva
S onog svijeta
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ANNEM
Annemi yaraladılar
İkinci Dünya Savaşı’nda
İki kurşunla.
Birisi ön kolunda
Diğeri baldır kasında.
On altı yaşındaydı
Ve vücudunda
İki kurşun yarası
1942 yılında
Ve oğlu bir başka savaşta
Bir başka cephede
Bir de akciğer kanseri.
Derdi ki: Bilmiyorum
Hangisi daha kötü
Korku mu acı mı?
1992 yılında.
Onun sesi
Amatör Radyo istasyonundan
Bugün de bana sesleniyor
Diğer dünyadan

Çeviren: Ensara Tufek
Bosna Hersekli. Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü öğrencisi.
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ЗАПОВІТ
TARAS ŞEVÇENKO
Eserleri modern Ukrayna dili
ve edebiyatının temeli olarak
kabul edilen hümanist şair
ve ressam Taras Şevçenko,
Kiev’in Morintsi köyünde bir
köle ailesinin çocuğu olarak
dünyaya geldi.
Şevçenko, Ukrayna’nın dünya çapında tanınan en önemli
şairidir.
Şiirleriyle Ukrayna ulusal bilincinin gelişmesine büyük
katkıda bulunan şairin etkisi
edebiyatta, entelektüel dünyada ve toplumsal yaşamda
hâlâ hissedilmektedir. Romantizm akımınından etkilenen Şevçenko, geçmişi yorumlayıp geleceğe taşırken
kullandığı vizyoner üslupla
kendine özgü bir tarz oluşturmayı başarmıştır.

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори —
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.

SİİR
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VASİYETİM
Ecel kapımı çalınca
Bir kurgana gömün beni
Canım Ukraynam’ın
Engin bozkırlarında
Görülsün yattığım yerden
Bereketli tarlalar ve
Sarp yamaçları Dnipro’nun
Kulağımda çağıldayıp duran
Dağlar ovalar geçer giderim
Alıp götürdü mü taa ummana
Kanını zalimlerin
O coşkun sular
Her şeyi bırakıp ardımda
Varırım Tanrı katına
Heyhat! o vakte kadar
Bütün kapılar kapalı bana
Gömün beni, sonra ayaklanın
Zincirler atılsın
Düşmanın habis kanıyla
Hürriyet kutsansın
Ve unutmayın bu yepyeni
Bu bahtiyar yuvada
Dingin, sevecen sözlerle beni
Ara sıra da olsa anmayı

Çeviren: Anna Sukhodolova
Ukraynalı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Doktora öğrencisi.
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إىل أيــن يذهب موىت الوطن
1
منــوت مصادف ًة  ..ككالب الطريق
ونجهل أســاء من يصنعون القرار
منوت ..ولســنا نناقش كيف منوت ؟ وأين منوت ؟
فيوماً منوت بســيف اليمني
ويوماً منوت بســيف اليسار
منوت من القهر  ..حرباً وســلامً ..
وال نتذكر أســاء من شيعونا
وال نتذكــر أوجه من قتلونا
فــا فرق  ،يف لحظة املوت ،
بــن املجوس  ..وبني التتار !!
2
بال ٌد ..
تجيد كتابة شــعر املرايث
ومتتــد بني البكاء  ..وبني البكاء ..
بال ٌد ..
جميــع مدائنها كربالء …
3
بــا ٌد تعد حقائبها للرحيل
وليس هناك رصيف ..
وليس هناك قطار ..
4
بال ٌد ..
بكعب الحذاء تدار ..
حكيم ..
فال من
ٍ
وال من نبي ..
وال من كتاب …
بال ٌد ..
بها الشــعب يأخذ شكل الذباب …
بال ٌد ..يدير املســدس فيها شؤون الحوار ..
بال ٌد يسيجها الخوف ,
حيــث العروبة تغدو عقاباً ..
وحيــث الدعارة تصبح طهرا ً ..
وحيــث الهزمية تغدو انتصار ..

NİZAR KABBANİ
Şamlı ailenin çocuğu olarak
21 Mart 1923’te doğdu. Şam
Üniversitesi’nde hukuk okudu. Dışişlerinde çalışmaya
başladı . İlk kitabı Esmerim
Anlattı Bana (1942) henüz
on dokuz yaşındayken yayımlandı. Bu kitapla kazandığı
şöhreti her geçen yıl arttı.
Ülkesini birçok Avrupa ve
Asya başkentinde diplomat
olarak temsil eden Kabbani,
yönetimle olan uyuşmazlığı
nedeniyle görevinden istifa
etti. Kendisi bazı kaynaklara
göre Adonis’le birlikte yaşayan en büyük Arap şairi olarak görülür.
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VATANIN ÖLÜLERİ NEREYE GİTSİN
1.
Rastgele ölürüz… Sokaktaki köpekler de ölür rastgele
Kararı yapanların isimlerini bilmeyiz
Ölürüz… Nasıl öleceğimizi tartışmayız ve nerede öleceğimizi de.
Bir gün sağın kılıcıyla ölüyoruz
Başka bir gün solun kılıcıyla
Zulümden ölürüz. Barışta ve savaşta
Katillerimizin yüzlerini hatırlayamayız
Cenazemize çıkanların isimlerini de hatırlayamayız
Ölüm anında, fark etmez,
Mecusiler… Ve Tatarlar arasında!
2.
Ülkeler...
Üzüntü şiiri yazmasını bilirler
Ağıt ve ağıt arasında uzanır
Tüm şehirleri Kerbela…
3.
Ülkeler yolculuk için bavullarını hazırlarlar
Ve orada liman yok…
Ve orada tren yok…
4.
Ülkeler…
Ayakkabının topuğuyla yönetilir...
Ne bilge…
Ne de peygamber...
Ne de kitap…
Ülkeler…
Halk sinek şeklini alır…
Diyalog işlerini silah yönetir...
Korkunun sardığı ülkeler,
Araplık ceza olmuştur…
Ve fuhuş, taharet olmuş...
Ve yenilmek, kazanmak olmuş...
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5
مبادىء ..بالرطل مطروح ٌة
عىل عربات الخضار …
دســاتري  ،تكفل حرية الرأي ،
تـ ُـــعرض كالفجل  ..يف عربات الخضار …
قصائــد ليس عليها إزار ..
تضاجــع يف الليل كل خليفة ..
وتــريض جميع جنود الخليفة ..
وتــُــرمى صباحاً كأية جيفة …
عىل عربات الخضار …
6
بال ٌد  ..بدون بالد
فأين مــكان القصيدة؟ بني الحصار وبني الحصار؟
كأن الكتابــة يف مدن امللح ..
فعل انتحار ..
7
بال ٌد..
تحاول أشجارها
من اليأس ..
أن تتوســل تأشري ًة للسفر ..
8
أفتــش عن وطن ال يجيء ..
وأســكن يف لغة ليس فيها جدار …
9
بال ٌد ..
تخاف عىل نفســها من قصيدة شع ٍر ..
ومن قمر الليل ,
حني ميشــط شعر املساء .
وتخــى عىل أمنها من بريد الهوى ..
وعيون النساء …
SİİR 20

5.
Poundlarla… Prensipler sunulmuş
Sebze arabalarında
Kanunlar, görüş özgürlüğünü sağlayan
Sebze arabalarında turp gibi sunulur
Üzerinde örtü olmayan şiirler.
Geceleri her Halifeyle yatar
Halifenin tüm askerlerini tatmin eder
Sabahta herhangi bir kadavra gibi atılır
Sebze arabalarına.
6.
Ülkeler… Ülkesiz ülkeler
Şiirin yeri nerede? Kuşatma ve kuşatma arasında?
Sanki tuz şehirlerinde yazmak
İntihar filidir.
7.
Ülkeler…
Ağaçları çabalıyor
Umutsuzluktan
Kaçmak için vize yalvarıyor .
8.
Gelmeyen bir vatan arıyorum
Ve duvarı olmayan bir dilde yaşıyorum.
9.
Ülkeler…
Kendine bir şiir mısralından korkuyor
Ve gecenin ayından,
Gecenin saçını tararken.
Kendini güvenliğine aşk postalarından korkar
Ve kadınların gözlerinden…
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10
إىل أيــن يذهب موىت الوطن ؟
وكل العقارات فيه ،
مخصص ٌة الســتضافة من يحرسون الرئيس ..
ومــن يطبخون طعام الرئيس ..
ومن يدلكون بزيت البنفســج صدر الرئيس ..
وظهر الرئيس ..
وبطن الرئيس ..
ومــن يحملون إليه كؤوس اللنب ..
إىل أين يذهب من ســقطوا يف حروب الرئيس ؟
وما عندهم شــق ٌة للسكن !! ..
11
ولــو موتنا كان من أجل أم ٍر عظيم
لكنــا ذهبنا إىل موتنا ضاحكني ..
ولــو موتنا كان من أجل وقفة عز
وتحرير ٍ
ـعب ..
أرض  ..وتحرير شـ ٍ
ســبقنا الجميع إىل جنة املؤمنني ..
ولكنهــم قرروا أن منوت ..
ليبقى النظام ..
وأعامم هذا النظام ..
وأخوال هذا النظام ..
وتبقــى متاثيل مصنوع ٌة من عجني !! .
12
بحثــت طويالً عن املتنبي
فلــم أر من عزة النفس إال الغبار ..
بحثــت عن الكربياء طويالً ..
ولكنني مل أشــاهد بعرص املامليك ..
إال الصغــار  ..الصغار !!
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10.
Vatan ölüleri nereye gitsin?
Tüm daireler Cumhurbaşkanının,
Korumalarını misafir etmek için ayarlanmıştır
Cumhurbaşkanın yemeklerini hazırlayanlar için de
Menekşe yağıyla cumhurbaşkanın göğsünü okşayanlar için de
Cumhurbaşkanın sırtını da
Cumhurbaşkanın karnını da
Yoğurt bardaklarını taşıyanlar için de
Cumhurbaşkanının savaşında ölenler nereye gitsin?
Ve kalacak daireleri yok !
11.
Eğer ölmemiz önemli bir şey için olsaydı
Ölümümüze gülerek giderdik.
Eğer ölümümüz bir duruş için,
Toprağı özgürleştirmek için halkı özgürleştirmek için olsaydı
Herkesi müminler cennetine geçerdik
Fakat ölümümüze karar verdiler
İktidar kalsın diye
Bu iktidarın amcaları da
Ve bu iktidarın dayıları da
Ve hamurdan yapılmış heykeller de kalsın.
12.
Mütenebi’yi çok aradım
İzzeti nefisten kalan tozdan başka görmedim
Gururu çok aradım
Ama Memlûkiler döneminde
Küçükler... Küçüklerden başka görmedi!

Çeviren: Kemal Davud
Suriyeli. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi.
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MUSA CAZİM CATİC
1878’de Bosna Hersek’in Ocak
kasabasında dünyaya gelen
Musa Kazım Çatiç, ilk ve orta
okulu burada bitirmiş; Teşany
şehrinde başladığı medresede
Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenmiştir. 1898 yılında İstanbul’a gelerek Mekteb-i Sultani’ye kaydolan şair, Bir yıl sonra
askerlik vazifesi için Bosna’ya
geri döner. ikinci defa İstanbul’a (1902) gelerek, Tevfik Fikret başta olmak üzere Servet-i
Fünun döneminin ünlü şairleriyle tanışma imkânı da bulan şair,
mali yetersizlikten dolayı önce
Saraybosna’ya döner ardından
da Zagreb’e geçer. Şiirden başka bir şeyle ciddi anlamda iştigal
edemeyen Çatiç, Zagreb’te
Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırsa da derslere katılmak yerine
devrin ünlü şairleri Tin Ujeviç
ve Gustav Matoş ile vakit geçirmeyi tercih eder.
Çatiç şiir, deneme, eleştiri ve
tercümelerinin büyük kısmını
bu dönemde yazmıştır.
Hayatı adeta sefalet içinde geçen şair, şiirlerini, ölümünden
bir sene evvel (1914), “Şiirler,
1900-1908” başlığı altında bir
kitapta toplamıştır. Musa Kazım Çatiç 1915 yılında, yıllardır
muzdarip olduğu verem hastalığı sonucu 37 yaşındayken hayata veda etmiştir.
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TEUBE-I NESUH (POKAJANJE)
Gospode, evo, na sedždu ti padam,
Pred vječnom tvojom klanjam se dobrotom
I molitve ti u stihove skladam,
Proseć: «Oh, daj mi smisao za ljepotom!»
Gospode, evo, na sedždu ti padam.
Ti znaš da bijah nevin poput rose
I poput lijera u proljeću ranom;
Al’ ljudi, med što pod jezikom nose,
Otrov mi dadoše u bokalu p’janom,
Mada sam bio nevin poput rose.
I tada s Tvoga skrenuo sam puta
I zatrtao kroz pustoš i tamu
Ah, strast mi razum u okove sputa,
Da ropski dvori njenu crnom plamu –
I s Tvoga ja sam zabasao puta.
Vjeru i nadu iz srca izgubih,
I moju ljubav pomrčo je grijeh –
Postadoh sarhoš oholi i grubi,
Sav ideal mu što je vinski mijeh…
Ah, svoju vjeru i nadu izgubih!…
I slavih Bakha kao sveto biće,
Veneri pete jezikom sam lizo Vlastitim zubom ja sam svoje žice
Komad po komad kao zvijer grizo
Slaveć Bakha ko božansko biće.

TEVBE-İ NASUH
İşte sana secde ediyorum Rabbim,
Eğiliyorum senin ebedî inayetinin önünde,
Dualar diziyorum sana, yakarışlar:
“Güzelliği kavrama gücü ver bana!”
Rabbim, işte secde ediyorum sana.
Biliyorsun, çiy damlası kadar mâsumdum ben,
Baharın ilk demlerindeki leylak gibi,
Ama tatlı dille süsleyip zehirlerini
Sürahilerle sarhoş etti beni insanlar,
Masûm olsam da çiy damlası gibi.
Ve böylece çıktım senin yolundan
Issız bir karanlıkta kısıldım kaldım
Ahh simsiyah alevleriyle şehvet
Aklımı başımdan aldı, vurdu zincire,
Böylece saptım senin yolundan işte.
İmanım da umudum da uçtu kalbimden,
Ve gönül gözüm günahlarla karardıAklını fikrini şarapla bozmuş,
Sarhoşun, küstahın, hödüğün biri,
Ahh yazık imanım da yitti, umudum da yitti.
Hamdedip durdum Baküs’e, sanki ilahmış gibi,
Ve yaladım topuklarını Venüs’ün
Lime lime ettim vahşi hayvanlar gibi
Kendi dişlerimle parçaladım kendimi
Hamdederken Baküs’e, sanki ilahmış gibi
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Svačiji prezir pratio je mene,
Od sjene moje druzi mi bježahu,
I sve me čiste klonile se žene ...
Vaj, teško je bilo meni siromahu,
Jer ljudski prezir pratio je mene.
Ja sada bježim pod okrilje tvoje
I tvog Kur’ana, tvoje vječne riječi;
Gospode, grijehe odriješi moje
I bolesnu mi dušu izliječi Ta ja se sklanjam pod okrilje tvoje.
Gospode, razum prosvijetli mi sada
I daj mi snage, daj mi volju jaku,
Demone sve što može da savlada ...
Nek tvoja milost svijetli mi u mraku,
Gospode, razum prosvijetli mi sada !
Raspiri moje stare vjere plamen,
Vrati mi ljubav i sve stare dare,
Da tresnem časom o ledeni kamen
I noktom zgrebem Venerine čare O raspiri, mi stare vjere plamen! ...
Gospode, evo na sedždu ti padam,
I kajem grijehe pod tvojom dobrotom I molitvu ti u stihove skladam,
Proseć: «Ah, daj mi smisao za ljepotom!» Gospode, evo, na sedždu ti padam! ...

SİİR 26

Peşimdeydi cümle âlemin kibr ü nefreti,
Ve bütün iffetli kadınlar benden uzak,
Kaçıyordu dostlarım gölgemden dahi.
Benim gibi zavallı nasıl dayansın buna
Zira peşimdeydi cümle âlemin nefreti.
Kaçıp sığınıyorum şimdi senin zırhının altına,
Ve Kur’an’a, o ezelden ebede kaim kelâmına,
Rabbim, günahlarımı bağışla
Ve şifa ver hasta ruhuma,
Şimdi sığınıyorum senin zırhının altına,
Rabbim, aç artık ferasetimi,
Takatimi arttır, irademi kavi kıl,
Böylece haklarım belki iblisleri ve diğer pek çok şeyi,
Mağfiretinle aydınlat zifiri gecemi.
Rabbim, aç artık ferasetimi.
Tutuştur eski inancımın alevini,
Ve geri ver aşkı bana, eski hediyeleri,
Sıyırıp atayım afsun-u Venüs’ü tırnaklarımla
Ve buzdan taşa savurayım kadehimi,
Tutuştur eski inancımın alevini.
İşte sana secde ediyorum Rabbim,
Eğiliyorum senin ebedî inayetinin önünde,
Dualar diziyorum sana, yakarışlar:
“Güzelliği kavrama gücü ver bana!”
Rabbim, işte secde ediyorum sana.

Çeviren: Semra Çatoviç
Karadağlı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi.
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GÖRÜYORUM DÜNYAYI
Görüyorum dünyayı yaratan Rabbim,
Ama gönlüm hiç sakin olmuyor,
Bizi dört tarafa türeten Rabbim,
İmanım kalbimde yakîn olmuyor.
Günahları utanmadan yapıyoruz biz,
Sayıları belki denizi aşar…
Nefsimize her gün tapıyoruz biz,
Yürekler nasıl imansız yaşar?
Kalbimizden dünyanın hırsları çıksa,
O zaman belki mutlu yaşarız.
İrademiz nefis adlı putumuzu yıksa,
Bu dünya sınavlarını kolay aşarız.

Muhammad Amin Mahmud
Özbekistanlı. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi.
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BEN BİR MİNİBÜSÜM
Duygularım var benim; zarif ve anlamlı.
Rengarengim, tıpkı insanlar gibi.
O güne kadar severdim sahibimi, vefalıydım.
İnsan sanmıştım; duyguları olan, hisleri olan.
Bir kız vardı; rengarenk.
Koltuğuma oturmuştu, dalgalı saçlarıyla;
Penceremin üzerine elini koymuştu, silmişti buharımı.
Dışarıyı izlemişti, derin ve anlamlı bakışlarıyla.
Sevmiştim onu...
Bilmiyordu vahşete kurban gideceğini;
Son kez bakmıştı bana masum gözleriyle.
Bendim onun hayattaki son anısı.
Acılıyım ve çaresizim;
Verilseydi bana erk, izin vermeseydim ölmesine.
Buz tutmuştu metal parçalarım, pencerelerim;
Yapamıyordum...
Eğer ölmeseydi, ne hissedecekti beni gördüğünde.
Binecekmiydi, oturacakmıydı koltuğuma,
Bakacakmıydı penceremden .
Ben kötü bir anı olarak kaldım; kan kokan.
Beni gören o vahşeti getirecek aklına; lanetleyecek.
Benim de yüreğim var, acılarım var.
Ben sadece bir minibüsüm...

Batyr Berdiyev
Türkmenistanlı. Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’de Gazetecilik eğitimine devam etmektedir.
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İSMAİL KADARE
1936 yılında Arnavutl`un güneyindeki Cirokastra (Gjirokastër) kentinde dünyaya
geldi.İlk romanı “Gjenerali
i ushtrisë së vdekur” (Ölü
Ordunun Generali) edebiyat
dünyasının yeni ve güçlü isimleri arasında koydu ve o döneminden bir romanları kırktan fazla ülkede yayınlandı.
Kadare 2005 yılında ilk kez
verilen Man Booker Uluslarası Ödülü`ne aldı. 2009
yılında 18 verilen İspanya`nın Austrias Prensi Edebiyat
Ödülüne layık görüldü. Adı
Nobel Edebiyat Ödülü`nün
en güçlü isimlerinden biri olarak geçiyor.

KUR TËJESH MËRZİTUR SHUMË
Këtus’dojem, do jemlarguar
nëtokë i tretur si tëtjerët
nëkafenenë e preferuar
nuk do mëshohinkamarierët.
Dhenëpërudhëku kam ecur
s’dondihet kolla ime e thatë
mbivarin tim do rij i heshtur
njëqeparis si murg i ngratë.
Ti do trishtoheshatëherë
se s’domëkeshënëdhomëgjallë
dhe kur mbixhamtëfryjëerë
doqash me erën dal-ngadalë.
Po kur tëjeshmërziturshumë
nërafttëlibravekërkomë
atje do jem i fshehurunë
nëndonjëfjalë a ndonjëshkronjë.
Mjaftonqëlibrin pak ta heqësh
eunë do zbres do vij pas teje
dhe ti si dikur me mall do qeshësh
sinjëblerim pas njërëkeje.
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ÇOK ÜZGÜN OLDUĞUN ZAMAN
Burada olmayacağım, uzaklıkta
Toprağa sindirmiş herkes gibi,
Tercih ettiğim kafelerde,
Garsonlar görmeyecekler.
Ve yürüdüğüm yollarda,
Duyulmayacak kuru öksürüğüm
Mezarımın üstünde sessiz duracağım
Bir selvi talihsiz rahip gibi.
O zaman sen çok üzüleceksin,
Odada diri olmadığımda
Ve pencerede rüzgâr esince
Yavaş yavaş rüzgârla ağlayacaksın.
Ama çok üzgün olduğun zaman.
Kitap raflarında ara beni
Orada saklı olacağım ben
Herhangi bir mısrada veya harfte.
Yeter ki kitabı çek
Ve ben ineceğim, senin peşinden geleceğim;
Sen eskiden gibi özlemle güleceksin,
Selden sonra bir yeşillik gibi.

Çeviren: Flora Hajdarmataj
Arnavutluklu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi.
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DRİTËRO AGOLLİ
1931 Doğumlu, Arnavut şair
ve romancı. Agolli Arnavutluk’un Görice kenti yakınındaki Menkulas köyünde doğdu. Orta öğrenimini 1952’de
Ergiri’de tamamladıktan sonra
1957’de Leningrad Üniversitesi’nden mezun oldu. O
dönemde sosyalist rejimle
yönetilen Arnavutluk’a dönerek Zëri i Popullit (Halkın Sesi)
gazetesinde yazmaya başladı.
Aynı zamanda Tiran Üniversitesi’nde ders de veriyordu.
1973-1992 arasında Arnavutluk Yazarlar ve Sanatçılar Birliği’nin başkanlık görevini de
yürüttü.
Agolli, toplumcu gerçekçilik
akımının öncülerinden olarak
bilinir. Türkçeye de çevrilen
Komiser Memo adlı romanıyla
Türkiye’deki sosyalist grupları
etkilemiştir. Agolli şiirlerinde
kendine özgü bir uyak anlayışı
geliştirmiştir ve imgelere bol
yer verir. Şiirlerinin temasını
insan yaşantıları, sorunları ve
doğa oluşturur.
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TË HUAJ JEMİ
Të huaj jemi ne prej kohësh
Ç’ish për t’u thënë është thënë.
Si gurët që zënë vend në tokë
Një jetë vend ne kemi zënë.
Drejt njëri tjetrit kemi mbyllur
Të gjitha rrugët edhe shtigjet
Si dy qytete mesjetarë
Me mure, heshta dhe me pirgje.
Por natën kur i lodhur truri
Portat i mbyll me qetësi,
Ti gjen një shteg dhe futesh mbrenda
Një shteg që vetëm ti e di.
Futesh dhe si n’rrugica parqesh
Shetit mes cirkonvolucionesh.
Hyn nëpër ëndrra e shkujdesur,
Fanitesh, qesh, ma bën me dorë.
Po kur mëngjesi zë ofrohet
Nis shqetësohesh befas ti.
Dhe heshturazi del përjashta
Nga shtegu që veç ti e di.
E dita vjen. Rrjedh prap jeta
Dhe ne të dy si dhe më parë
Të ftohtë rrimë e të pamposhtur
Si dy qytete mesjetarë

YABANCIYIZ
Uzun bir süredir yabancıyız
Söylenecekler söylendi
Toprakta yer alan taşlar gibi
Biz de bu hayatta yerleştik.
Birbirimize karşı kapattık
Tüm yolları ve çığılar
İki ortaçağ şehri gibi
Duvarlarla, mızraklarla ve kazıklarla.
Ama geceleri, yorgun beyin
Sessizce kapıları kapattığı zaman
Sen bir yol bulursun ve girersin içeri
Sadece senin bildiğin bir yol
Sonra park patikalarında gibi
Sirklerin arasında geziyorsun
Rüyalarda giriyorsun dikkatsizce
Gülüyorsun ve el sağlıyorsun
Ama sabah yaklaşırken
Aniden endişelenmeye başlıyorsun sen
Ve sessizce dışarı çıkıyorsun
O yoldan ki sadece sen çıkıyorsun
Ve gün gelir. Hayat devam eder
Ve ikimiz eskisi gibi
Soğuk kalıyoruz ve yenilmeyen
İki ortaçağ şehri gibi

Çeviren: Flora Hajdarmataj
Arnavutluklu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi.
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Erkin’in Bahçesi
ایرکین نینگ باغچه ســی
Jamshid Yolchi
Afganistan’ın Badahşan vilayetinde doğdu.Lisans eğitimini Balh Üniversitesi
İktisat bölümünde tamamladı. Türkiye Burslusu olarak Ege Üniversitesi İktisat
Fakültesinde Bölgesel Kalkınma İktisadı bölümünde yüksek lisans yapıyor.

35 HİKAYE

Yedi yaşına henüz ayak basmıştı. Bu süre içinde annesinin kucağından hiç inmemişti. Kendi çocukluk bilmezliğinin içine gömülmüş,
dünyasını ise annesinin kucağına kurmuştu.
Mevsimlerden ilkbahardı. Dağ, taş, ova, çiçeklerin ve güllerin mis
gibi kokularıyla harelenmiş onun burnunu okşamaktaydı. Bir anda
“bir bahçe yapmam gerek” diye söylendi. Dört bir yanına bakındıktan sonra gözüne çarpan ne kadar nebatat varsa toplayıp kucağına doldurup, bahçe yapacağı yere taşıdı.
Ufacık bir çubuk bulup yere batırarak, küçücük delikler açtıktan
sonra fidanları dikti. İşi öğlene kadar sürdü. Sonunda, onunda kendisine yetecek kadar küçücük mütevazı bir bahçesi vardı.
- Anneee, diye bağırdı.
- Evet yavrum” diye yanıt veren annesi bir kaç adım ötedeydi.
- Anne! Anneciğim, bu ağaçları bana tanıtır mısın? diye sordu.
- Bir kaçını tanıyorum yavrucuğum.
Annesi oğlunun işlerini kendisinin yapmasına ve yaptığı işlerde
epeyce ilerlemesine duyduğu sevinçle; “Oğlum! Bu dikmiş olduğun ağaçların, bir tanesi şeftali, iki tanesi erik, bir tanesi ise bademdir,” diyerek oğlunun alnına bir öpücük kondurdu.
- Ama Anne bunlar dört taneden fazla bence, dedi.
- Diğerleri ot. Ağaç değil ki onlar, dedi annesi, gülümseyerek.
Haftalar, aylar geçip gidiyordu. O çocukçağız her sabah uyanır
uyanmaz, bahçesine doğru bir kova suyla koşar, ağaçlarını sular,
“Bir.. İki…Üç.. Dört!!!” diye bağırırdı.
İşte o güz günü de diğer günlerden bir gün gibiydi. Kovasını yine
doldurup bahçesini bir güzel suladı. Suladıktan sonra hevesle, “Boyum kadar olmuşlar! Ne kadar çabuk büyüyorlar! Bir yıldan sonra meyve tutarlar bence” dedi. Sonra
eve girdi, kahvaltısını yapıp kitaplarını ve bir parça ekmeği çantasına koyduktan sonra okula gitmek için hazırdı. Arkadaşları kapı önünde onu bekliyorlardı.
Bir anda hep birlikte “Erkin çabuk ol! Geç oldu” dediler.
Erkin, koşarak hızlıca kapıyı açıp “Her gün yaptığınız gibi kapı önünde bağırış-çağırış
toplantısı düzenlemişsiniz. İyi değil ama bu. Millet bize bakıyor. Geldim işte” dedi
sert ve kırgın bir sesle.
Mustafa, Nevid ve Sencer, Erkin’in koluna girerek birlikte yürümeye koyuldular.
Kırgınlık diye birşey kalmadı. Yine çocukluk masumiyetlerine döndüler. Yürürken
çantalarından gelen tark-turk sesleri ile birlikte güle oynaya yollarına devam ettiler.
Okula ne zaman vardıklarını anlamadılar bile.
Saat sekizdi. Öğrenciler, Müdür beyin günlük konuşmasını dinlemek için bekliyorlardı. Erkin, arkadaşlarıyla birlikte kendi sınıfındakilerin sırasına geçti. Müdür konuşmaya başlayınca bütün öğrenciler sustu.
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یتتــی یاشــیگه کیرگــن ایــدی .شــو آنگــه چــه اونــی آنــه ســینینگ قوچاغیــدن
ایرلگــن بیــر بالــه دیاملســدیک .اؤزنینــگ بالــه لیــک بیلمســلیگینینگ ایچیــده
کؤملگــن ،دنیانــی ایســه آنــه ســینینگ قوچاغیــدن بیــر بؤلیمــی کبــی کؤرگــن
بیــر بالــه ایــدی.
کؤکلــم ایــدی تــورت تامــان یشــنه گــن چیچکلــر و آچیلگــن گولرنینــگ ایســلری
اونینــگ بورنونــو ســیلب اؤمتاقتــه ایــدی .بیــر آنــده « بیــر بــاغ توزمتاغــم کیــره
ک» دیــدی اؤزیگــه  .بــو یــاق او یاقگــه قــرب قنچــه یشــیلیک کؤزیگــه کیلگــن
بولســه برچــه ســی نــی ییغیــب ،قوچاغیگــه آلــب بــاغ توزمتــاغ اوچــون ســیله
گــن و اییرگــن ییرگــه آلــب بــاردی .کیچیــک بیــر تــال چؤمچگینــی آلــب ییرگــه
تیشــیک توزتــر و ســونره ایکــاغ اوچــون کیرتگــن یاغاچلرنــی( یشــیلیکلرنی)
تیکــردی .ایشــی تــوش چاغلریگــه چــه ســوردی .ســونیده اونــی اؤزیگــه اوخشــه
گــن کیچیکگینــه بیــر باغچــه ســی بــار ایــدی.
«آنه!» دیب هیقردی
«ایه اوغلم» دیب جواب بیردی آنه ســی.
آنه!آنــه! بــو یاغاچلرمنــی مینگــه تانیتالــه ســیز مــی؟ دیــب آنــه ســیدن ســوره
دی.
آنــه ســی اونــی کــؤپ زمانــدن بیــری ایزلــه ماقتــه و ایشــلرنی کــؤرؤب تورماقتــه
ایــدی « .اوغلــم بــو تیککنلرینگــدن بیریســی شــفتالو ،ایکــی ســی کــوک
ســلطان ،و بیــر بــادام دیــر» دیــدی اوغلینینــگ چیککــه ســیدن ده بیــر اوپتــی.
یــا آنه بونلر تورت تانــه ایمس کو؟ دیدی چققانگینه.
باشــقه لری اوت یاغاچ ایمس! دیدی آنه ســی کؤملســه ملی بیر یوز بیلن.
هفتــه لــر آییلــر کیچیــب کیتامقتــه ایــدی .او کیچیــک بالــه هــر کــون
تانغاتگنــده اویغانــب باغچــه ســیگه تامــان بیــر پتــک تولــه ســو بیلــن
یوگــورردی  .ســوغرگندن ســونره بیــر ،ایکــی  ،اوچ و تــؤرت دیــه هیقــرردی.
«ایلکــه لرمگــه چــه ایتشــگنلر!!!! .....کونــده اوزلــب کیتامقتــه لــر .بیــر ییــل ســونره میــوه
توترلــر مینمچــه» دیــدی بویــوک بیــر شــوق بیلــن.
او کــوز کؤنــی ده هــر زهــات کــی کونلــر کبــی ایــدی .باغچــه ســی نــی ســوغرگن بالــه گینــه
ییرتــه اوقاتــی نــی ییــب کتابلرینــی بیــر بؤلــک نــان بیلــن ترباغیگــه یرلشــریب مکتــب تامانگــه
یولگــه چقتــی .ارقــه داشــلری ده ایشــیک آلدیــده اونــی کوتــب تورگــن ایدیلــر .بیــر آن بیــر
ســیس» ایرکیــن چققــان کیــچ قالدیــک!» دیــدی .چاپتــی و چققانگینــه ایشــیگنی آچــب « منــه
کیلدیــم» دیــدی.
«هــر کونکــی کبــی نیمــه گــه بیزنینــگ ایشــیگیمیزنینگ آلدیــده باغــرش چاغــرش یغینــی
توزتگنســیزلر .یخشــی ایمــس .اولــوس نیمــه دیــدی» .دیــدی آچغلنیــب.
ارقــه داشــلری مصطفــی ،نویــد و ســنجر بیــردن اونــی اوســتیگه ییرغیدیلــر و قولتیغلریــدن
آلــب یولگــه توشــتیلر.
ارازلــه مــاق دیــه بیــر نیرســه قاملــه دی .یینــه بالــه لیــک معصومیتلریگــه قیتیلــر .بی ـراز دن
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“Sevgili ve sevimli çocuklarım! Bugün bilimin ve öğrenmenin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu hakkında konuşacağım. Bilim, insanları iyiye yönlendiren kötüden
alıkoyan değerli bir şeydir. Hayatımızı kolaylaştıran; arabalar, uçaklar, telefonlar ve
pek çok diğer yüzlerce yararlı şeyi bilimin gelişmesi sayesinde kazandık. Bu yenilikler
göstermektedir ki, bilim insanlara faydalı olan şeyleri üretmiş ve bizi güçlü kılmıştır. Uçaklarla uzun zaman alan seyahatlerimiz birkaç saate inmiş ve daha güvenilir
bir hal almıştır. Arabalar da buna benzer bir kullanıma sahiptir. Yılbaşı gecelerinde
gökyüzünü rengarenk havai fişeklerle süsleyen şeyde bilimdir. Bunların hepsi bizim
mutlu ve rahat bir hayat sürdürmemiz için
icat edilmiştir. Sizler de okuyacak ve birer
bilim insanı olacaksınız. Bu yenilikler sizlerin ellerinden çıkacak ve insanlara faydalı
işler yapacaksınız.”
Müdür beyin sözleri biter bitmez, ambulansın sesi gelmeye başladı. Erkin bu sesi
biliyordu. Annesi bu sesi duyunca “Allah
yardımcınız olsun” derdi. Erkin böyle bir
aracın bilim sayesinde yapılmış olmasından dolayı bilim insanlarına teşekkür etti.
Bir anda okul ortasında kendisini yalnız
buldu. Arkadaşları neredeyse sınıflara varmışlardı. O da sınıfına doğru koşarak gitti.
Üç saat dersten sonra ara zamanı geldi.
Arkadaşları ile dışarıda okulun havlusunda yalnız başına ayakta duran ağacın gölgesine doğru koştular. Ara zamanlarında, o ağacın gölgesine oturmak büyük bir
mutluluk ve gururdu. Ağacın gölgesi o kadar küçüktü ki dört arkadaş zor sığıyordu.
Erkin ve Sencer çantalarını açıp evlerinden getirdikleri yemeklerini çıkardılar. Nevid ile Mustafa ise yemek getirmemişlerdi. Kimbilir belki onların evlerinde ekmek
yoktu. İkisinin babaları da bir yıldan beri işsizdiler. İki arkadaş yani Erkin ve Sencer
ekmeklerini ikiye bölerek arkadaşlarına uzattılar. Kendi ekmek parçalarını da hızlıca
yemeye başladılar. Yemekleri az olmasına rağmen kıkır kıkır gülüşleri onları gören
herkesi hayran bırakıyordu.
Dördüncü saatin zili çaldı. Erkin arkadaşlarıyla koşa koşa sınıfına geçti. Sınıfta da
uygun bir yer bulmak gerekiyordu. Koltuklar bulunmadığı için herkes kendisi için bir
taş getirmişti. Geç kalanların taşlarını başkaları alır, onlar ise toprak üstünde oturup
ders okumaya mecbur kalırlardı.
Saat 11.00’de derslerini bitirip dışarı çıktılar. Bugün kimlerin evine gidip hangi oyunları oynayacakları üstüne konuşup okulun kapısının önüne gelmişlerdi. O anda kırmızı renkli bir araba hızlı bir biçimde okulun kapısına çarptı. Sonra büyük bir patlama sesi duyuldu. Her taraf duman altında kalmıştı.
Anne babalar her tarafa saçılan masum çocuklarının cansız bedenlerini taşıyorlardı.
Erkin ise güz mevsiminin son yeşil yaprakları gibi solmadan yere düşmüştü.
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ترباقلرنــی تــرق تــوروق سیســی اونلرنــی ترباقلربیلــن اوینــب کیتامغلرینــی کؤرســردی .مکتبگــه
قچــان باردیلــر بیلمــه دیلــر ده.
ســاعت  8.00ایــدی .اوقوچیلرنینــگ مدیرلرینینــگ ســؤزلرینی ایشــیتامغ اوچــون یغینلــری
زمــان ایــدی .بونلــرده قطارگــه توختــه دیلــر و مدیرلــری شــونداغ باشــله دی.
ســیویملی بالــه لــرم! بوگــون بیلیــم و ینگیلیــک انســان یشــمی اوچــون قنچــه اهمیتلــی
اونینــگ اوســتیگه گپلــه شــه مــن .بیلیــم انســانلرنی یامــان یوللــردن آلــب توغــری یؤللرگــه
یوبارگــن قیمتلــی بیــر نیرســه دیــر .بیزنینــگ یشــه میمیزنــی قــوالی قیلــاغ اوچــون موتــر،
اوچــاق ،تیلفــون ،تیلویزیــون و باشــقه یوزلرچــه کیــره کلــی نیرســه لــر بیلیــم یولیــدن انســان
اوغلــی نینــگ قرلیگــه کیلگندیــر .بــو ینگیلیکلــر بیزنینــگ انســانلرگه یــاردم ایتــاق اچــون
قنچــه کوچلــی بولگنمیزنــی کؤرســه تــه دی .بیــز اوچاقلــر بیلــن قنچــه اوزون یوللرنــی راحــت
بیــر شــکلگه قیســقه بیــر زمانگــه بارالــه میــز .موترلــردن یولچیلیــک اوچــون اســتفاده قیلامقتــه
میــز .ییــل باشــی کیچــه ســیده تورلــی خیــل رنگلربیلــن کینتمیزنینــگ کؤکلرنــی رنگلنتیرگــن
نیرســه نــی ده انســانلر یرهتگــن .بونلــر برچــه بیرنینــگ قوانچلــی بیــر حیاتیمیــز اوچونــدور.
ســیزلرده اوقــوب بونلرگــه یخشــی نیرســه لــر قؤشــاله ســیز دیــب توشــونه مــن ».دیــدی.
مدیــر نینــگ ســؤزلری بیتگنــده امبوالنســنی سیســی چقتــی ،ایرکیــن بــو سیســنی بیلــردی.
آنــه ســی قچــان بــو ســیس چقســه آللــه هــم اوزی یــاردم ایتســون دیــردی .ایرکیــن ده اونــدن
آلدیــن کیلگــن انســانلرنینگ مونــداق یررلــی و انســانلرگه یــاردم ایتــاغ اوچــون بیــر ماشــین
نینــگ یرمتاغلــری اوچــون مینگلرچــه قتلــه قللــغ دیــدی .انســانلر بونــی توزمتــه ســیدیلر نیمــه
بولــردی .مینگلرچــه انســاننینگ شــفاخانه گــه ایتکیزمــه دن اؤملاغــی بیللــی ایــدی.
بیــر آن باقتــی مکتــب صحنیــده یالغیزدیــر .ارقــه داشــلری صنفگــه کیرماقتــه یدیلــر .او ده
صنــف تامــان جؤنــه دی.
اوچ ســاعت درس اوقودیلر اره(تفریح) زمانی ایدی.
ارقــه داشــلری بیلــن تشــقری گــه مکتبنینــگ حویلــی ســیگه یالغیزگینــه ایاقتــه تورگــن بیرگینــه
یاغاچنــی کولگــه ســیگه چاپتیلــر .تفریــح ســاعتلریگه او یاغاچنــی کؤلگــه ســیگه اولتورمــاغ بیــر
بویــوک قوانــچ و غــرور ایــدی.
آلدیــک آلدیک!!! دییب هیقردیلر....
او یاغاچنــی کؤلگــه اونچــه کیچیکتــی کــه فقــط
گینــه او تــورت ارقــه داش قینچیلیــک بیلــن
ســغردی.
ایرکیــن و ســنجر ترباقلرینــی آچــب اؤیلریــدن
کیرتگــن نانلرینــی چقردیلــر .نویــد و مصطفــی
کیرتگــن یــوق ایــدی .کیــم بیلــه دی شــاید
اونلرنــی اؤیلریــده نــان یــوق ایــدی .ایکــی
ســینینگ آتــه لــری بیرییلــدن بیــری ایــش ســیز
یوروگنلــر .ایکلــه ســی نانلرینــی یریــم یریــم
بولــب ارقــه داشــلریگه اوزتیــب اؤزلرنینــگ بؤلــه
گینــی چققــان چققــان یامغگــه باشــله دیلــر.
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Babası Erkin’nin cansız cesedini kucaklamış nereye gidip, ne yapması gerektiğini bilmeden gözlerini oğlunun kana bulanmış yüzüne dikmişti. Gözlerinden yaş akmıyordu. Kurumuştu sanki gözleri.
Bu küçük ve masum çocukların suçu neydi, kimse bilmedi. Ancak bilinen bir tek şey
vardı, o da bu çocukların ailelerinin, o günden sonra yıllarca kan ağladığıydı.
Erkin bilemedi, insanın insandan başka düşmanının olmadığını… Bu insan denen
canlının birbirini öldürmek için kullandığı yöntemleri ve silahları gören vahşi hayvanlar bile daha merhametliydi.
Erkin bilemedi, biz insanlar uçak yaptık ancak insanlara rahat bir hayat sunmak için
değil, her şeyden önce onların kanatlarına bombalar ve füzeler taktık, insanları öldürmek için.
Erkin bilemedi, biz arabaları ambulans için değil, savaş araçları olarak kullandık ve
kullanıyoruz.
Erkin bilemedi, bir yılbaşı gecesi için, o güzel ve rengarenk havai fişekleri yaptık,
ancak ondan daha fazla yaptığımız şey, insan öldürmek için kullanılan mermiydi.
O bilemedi, onu öldüren dinamit te bilim adamlarının deneyleri neticesinde icat
edilmişti.
Bunları biz ne zaman bileceğiz ve dünya ne zaman bilecek..
O kanlı günden sonra Erkin’in annesi, sabahları uyanıp çocuğunun ona miras bırakıp
gittiği bahçeyi, suya ihtiyacı olmasa bile suluyor… O ağaçlar, çocuğunun yeşil bir
dünya yaratma çabasında olduğunun en büyük deliliydiler.
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قیقــر قیقــر کولشــلری هــر کؤرگــن کیشــی نــی قوانچلــی ایــردی .تؤرتینچــی ســاعت زنگــی
سیســلندی و اونلــر چاپــه چاپــه صنفلریگــه ییرلشــتیلر .صنفتــه ده ییــر آملاغلــری کیــره کلــی
ایــدی .چوکــی بوملــه گنــی اوچــون هــر کیشــی اؤزی اوچــون بیــر تــاش کیرتگــن ایــدی .کیــچ
قالگــن کیشــینینگ تاشــینی باشــقه لــر آلــردی و اونلــر توپــراغ اوســتیگه اولتــوروب درس
اوقوماغگــه مجبــور قالردیلــر .بونینــگ اوچــون چققــان کیتیــب اوزلریگــه اییرگــن تاشــلرنینگ
ایگــه لــه ماغلــری کیــره ک ایــدی.
ســاعت  11.00ده درســلری بیتیریــب تشــقری چقتیلــر .بوگــون کیملرنینــگ اؤیگــه بــارب قیســی
اویونلرنــی اوینامغلــری اوســتیگه گپلشــب مکتبنینــگ ایشــیگنینگ آلدیگــه کیلگــن ایدیلــر.
قــزل بیر موتر رسعت بیلن کیلب مکتب نینگ ایشــیگیگه اوردی.
او آنده فقط گوروپ دیب بیر ســیس چقتی تورت تامان تومن ایدی.......
آتــه لــر آنــه لــر تــورت تامانگــه چاپردیلــر .قوللریــده کیلگــن نیرســه قانگــه باتریلگــن معصــوم
بالــه لرینینــگ جانســیز جســدلری ایــدی .ایرکیــن کــوز فصلینینــگ ســون یشــیل یاپراغلــری
کبــی ســومله دن ییرگــه توشــگن ایــدی.
آتــه ســی اونــی قوللریگــه آلگــن ایــدی .قیرگــه کیتســون نیمــه قیلســون بیلمــس ایــدی .کــؤزی
اوغلیگــه تیکیلگــن و یاشــی قوروگــن ایــدی.
بــو کیچیــک بالــه لرنینــگ گناهــی نیمــه ایــدی کیمســه بیلمــه دی .فقــط بیللــی بیلینگــن
نیرســه او معصــوم بالــه لرنینــگ عایلــه لــری او کونــدن ســونره قــان ییغلــه دیلــر.
ایرکیــن ده قچــان بیلمــه دی ،انســاننینگ انســاندن باشــقه دشــمنی یوقتــور .بــو انســان دیگــن
نیرســه بیــر بیرنینــگ قرشــیگه اونــداغ قوراللــر توزتــب ایشــلتامقته کــی وحشــی حیوانلرنینــگ
بیلــه اونلــر کــؤرؤب رحمــی کیلــه دی.
ایرکیــن بیلمــه دی بیــز انســانلر اوچــاق توزتیتــک بونــی انســانلرنی راحــت یشــه ماغلــری
اوچــون ایمــس .اونــی ایکــی قناتیگــه هــر نیرســه دن آلدیــن انســانلرنی اؤلدورمــاغ اوچــون
راکتلرنــی و مببلرنــی تاقتیــک.
او بیلمــه دی بیــز موترنی فقط امبوالنس اوچون ایمس اوروش اوچون ده ایشــلتیتک.
او بیلمــه دی .....بیــز ییــل باشــی کیچــه لــری اوچــون او گــوزل تورلــی خیــل رنگلرنــی کورســتگن
فشــینگلرنی توزتیــک امــا اونــدن کوپـراق مرمــی توزتیــک و انســان یــوق ایتیــک....
او بیلمه دی اونی ده انســان اوغلونینگ کشــف ایتگن دینامیتی اولدوردی.
بیــر قچــان بیله میز و دنیا قچان بیله دی.. .
او کونــدن ســونره آنــه ســی تانغاتگنــده اویغانــب بالــه ســینینگ اونگــه قویــب کیتگــن باغچــه
ســینی ســوغرردی .او یشــیل یاغاچلــر بالــه ســینینگ معصومیتنــی اونگــه قچــان بولســه ده
ایســی گــه کیــرردی .اونینــگ او یشــیل باغچــه ســی یشــیل بیــر دنیــا یرمتــاغ اوچــون او
معصــوم بالــه نینــگ باشــلنگیچ ایشــی ایــدی .اوزی ســولدو فقــط باغچــه ســی کیلــه جــک
نســللر اوچــون یشــنه ماقتــه.
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Yemenli Alzubaeri Ailesi:

“ İslam Dünyası’nın
Türkiye’ye Çok İhtiyacı Var ”
Yemenli aile, Abdullah ve Nadia Alzubaeri, küçük kızları Leen ile birlikte iki senedir
İzmir’de yaşıyor. Her ikisi de Türkiye Bursları kapsamında D.E.Ü İlahiyat Fakültesinde doktora eğitimi görüyor. Kendileriyle, Türkiye’de Yemenli bir aile olarak yaşadıkları kültürel
değişimin yanı sıra eğitimleri hakkında da sohbet ettik.

Celal Fedai: Yemen’de Nadia ismi çok kullanılır
mı? Nadia ismi Arapça değil gibi.
Nadia Alzubaeri: Nadia, umut demektir.
Farsça’dan geliyor.
Celal Fedai: Yemen’e nasıl gelmiş ki bu isim?
Nadia Alzubaeri: Aslında bir hikayesi var. Babaannemin yaşadığı yıllarda çok sevdiği bir şarkıcı
varmış. Sanırım Rus bir sanatçı. Babaannem sık
sık ondan bahsederdi. Ben doğduğum zamanda
bizimkilere çok ısrar etmiş, ismimi Nadia koydurmak için. Hatta bir süre küsmüş. Nihayetinde annemlerde bu ismin koyulmasını uygun bulmuşlar.
Onun hatırasını taşıyorum bir yerde..
Celal Fedai: Kızınızın ismi de Leen. Leen
Arapça bir isim?
Nadia Alzubaeri: Evet, Arapça. Leen, nazik
demek.
Celal Fedai: İsmini taşıyor sanıyorum.
Abdullah Alzubaeri: Arapça gramer bayağı bir
karışık..

SÖYLESİ 42

Selvet Çetin: Burada yüksek lisans yaptığınız
fakültede de öğretilen gramer Arapçada kullanılıyor mu?
Nadia Alzubaeri: Hayır, maalesef. Öğretiyorlar ama biz çoğunu kullanmıyoruz, çok eski çünkü. Bazı kelimeleri biz araştırıyoruz. Arapça olduğu halde biz bile bilmiyoruz. Çok eski bir Arapça.
Özlem Fedai: Şu an İngilizce öğrenirken de bize
öğrettikleri gramerlerin çoğunu kullanmıyorlar.
Ama öğreniyoruz işte.
Celal Fedai: Sizin bahsettiğiniz bir romancı vardı, ismi neydi?
Abdullah Alzubaeri: Marwan Al-Ghafory.
Celâl Fedai: Almanya’da yaşıyor dedin değil mi?
Abdullah Alzubaeri: Evet.
Celâl Fedai: Ondan başka sizin bildiğiniz Yemen’de başarılı yazarlar var mı?
Abdullah Alzubaeri: Yemen’de en başarılısı o.
Nadia Alzubaeri: Şair çok var zaten Yemen’de.

Celâl Fedai: Almanca mı yazıyor?
Abdullah Alzubaeri: Evet. Lisede Yemen genelinde başarılı öğrenciler arasında üçüncü, hatta
belki ikinci.
Nadia Alzubaeri: Hem doktor hem yazar.
Abdullah Alzubaeri: Siyaset alanında da yazıyor. Yani neredeyse her konuda yazıyor..
Nadia Alzubaeri: Türkiye’de nasıl olduğunu
tam bilmiyorum ama Yemen’de öğrenciler çok
çalışıyorlar. Türkiye’de eğitim çok rahat. İnternet
var, teknolojileri gelişmiş. Yemen’de, ilkokulda bir
sınıfta 100-150 öğrenci var. Devlet okullarında
kütüphane yok, sadece özel okullarda var. Ama
öğrenciler çok çalışıyorlar. Yemen’de petrol, gaz
var. Evet zengin, ama elektrik günde 5-6 saat kesilebiliyor. Özellikle akşam vakitlerinde elektrik
neredeyse hiç yok. Öğrenciler mum ışığında çalışıyorlar. Su haftada bir kere geliyor. Türkiye’de bu
imkanların çoğunun sağlanıyor olmasının yanında
öğrencileriniz çok çalışmıyorlar sanki. Tabi bu bizim gözlemimiz.
Selvet Çetin: Böyle bir idareye karşı isyan çok
doğal yani.
Celâl Fedai: Ama idare, öğrenciler başarılı olmasın diye çalışıyor belki. Ya da dışarıdan şu anki
idare başarısız olsun diye Amerika zorluyordur.

Çünkü bizde mesela Bülent Ecevit zamanında,
iktidardan düşsün diye, zenginler karaborsa yapıyorlardı. İnsanlar şeker almak istiyor mesela, ama
bulamıyorlardı. Zenginler piyasaya sürmüyor, onu
depoluyordu. Haliyle depolanan ürün de bulunmadığından piyasada kıymetleniyordu. Halk satın
alamayınca yönetime, iktidara kızıyordu. Amaç
iktidarı düşürmekti. Şu an belki Yemen’de de aynı
durum söz konusudur.
Nadia Alzubaeri: Aslında Yemen çok güzel bir
yer -kendi ülkem diye söylemiyorum.- Yemen tarihi olan, eski bir yer. Camileri, medreseleri var.
Geleneksel değerler en azından hala geleneksel
olarak mimaride görülebiliyor. Bir cami var, Büyük Cami (El Cemar Kabir) adında. Ortası açık,
etrafında kütüphaneler var, el yazıları var. Ama
bakımına pek önem verilmiyor. Çünkü gelenek ile
bağları yok. Ya da ondan önce düşünülecek, halledilecek meseleler var.
Selvet Çetin: Medrese var mı şu an hala?
Nadia Alzubaeri: Medrese çok var Yemen’de,
her camide var ama maalesef kapattılar bu sene.
Sıdıka Çetin: İran’da da öyle, camilerin bir kısmı
kütüphane, medrese için ayrılmış. Cami-ilim ilişkisinin canlılığını göstermesi açısından çok güzel.
Selvet Çetin: Ülkenizde kitap fuarları yapılıyor mu?
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Abdullah Alzubaeri: Her yıl kitap fuarı yapılır.
Devlet tarafından düzenlenir.
Selvet Çetin: İnsanlar düşünce bakımından özgür mü? Düşüncelerini rahatlıkla kitaba aktarabiliyorlar mı?
Abdullah Alzubaeri: Evet özgürler. Herhangi
bir sınırlama, engel yok. Biz oradayken en azından
bu konularda daha rahattılar... Bir süredir buradayız... Ve şu an insanlar Facebook’da bir şey yazıyor
olsun; hapse gönderiliyorlar. Çünkü alttan altta
manipüle edilen bir kitle var ve bu kitle siyaset
üzerinden insanları tahrik edebiliyor. Haliyle devlet böyle özgürlüğü kısıtlayıcı önlem alıyor. Yasalar
geneli kapsar sonuçta..

Sıdıka Çetin: Savaşın yoğun yaşanmadığı yerlerde tarih duruyor aslında. Burada tarih savaşla yok
edilmedi. Devlet eliyle yok ediliyor.
Nadia Alzubaeri: Ama silinmez. Kanınız oradan. Özellikle siz. Osmanlı ruhuna bağlısınız. Burada sadece bir aileden, soydan, imparatorluktan
bahsetmiyorum. Zaten dışarıdan baktığımda Osmanlı’nın zaten bu yönde bir imajı yoktu. Tamam
tarihe yön veren, tarih değiştiren bir koca imparatorluktu ama ondan önce hatta hepsinden öte
İslam ruhunu taşıyordu. Bu ruhla ve bu ruhtan aldığı bilinçle hareket ediyordu. O yüzden ne kadar
unutturulmaya, silinmeye uğraşılsa da Osmanlı
ruhu burada hala devam edebiliyor.

Celâl Fedai: Ne zaman başladı peki?

Abdullah Alzubaeri: Türkiye çok toparlandı.
Arap ülkeleri ile Türkiye arasında bir ayrılık vardı,
ama 2000’den beri bağlar daha sağlam. Türkiye ve
Türkler seviliyor. Yine tabi bu imajı Türkiye sağladı.
İktidar üzerinden gitmek istemiyorum ama on yıldır Türkiye’de yaşananlar ortada. Bunun neredeyse yarıyılını bizzat içeriden gözlemleme şansımız
oldu. Ben dışarından burada okumaya gelen biri
olarak açıkçası gayet rahat ediyorum. Türk komşularımın da rahat yaşadıklarını görüyorum. Fakat sürekli içeriden bakan biri için durum pek de
parlak görünmeyebiliyordur. Onların da şansızlığı
dışarıdan bakamıyor olmaları..

Abdullah Alzubaeri: Yahudiler vardı, ama
hepsi Yemenli gibiydi.

Celâl Fedai: Yemen’de başkaları da böyle düşünüyor mu? Büyük çoğunluk böyle mi düşünüyor?

Nadia Alzubaeri: Annem anlatıyor; eskiden
Yahudi komşumuzun yanına gider “amca” dermiş. Yahya amca. Sandalet yaptırmak istermiş.
Yahudi olduğunu bilirmiş, ama amca dermiş.
Şimdi sen Şii, sen Sünni; bölünmeler var. Şii-Sünni
ayrımları… Huzur kalmadı maalesef.

Nadia Alzubaeri: Evet. Türkiye’yi çok seviyorlar. Biz burs başvurularında bulunurken birkaç yer
daha gelmişti bize ama Türkiye’ye gitmemizi isteyen, bize buraları tavsiye eden pek çok yakınımız
oldu. Bunlar Yemen’den hiç çıkmamış insanlar
üstelik. Medyanın da Türkiye’nin imajını gösterdiği muhakkak ama yabancı yayınlarında Türkiye
üzerindeki çıkarları söz konusu edildiğinde Türkiye’nin durumu hakkındaki gerçekleri ne kadar
doğru verebildikleri muamma.. Ama yine de Osmanlı’nın elinin değdiği her yerde o ruh köşede
bir yerde filizlenmeye devam ediyordur. Belki
gönüllerde belki akıllarda hiç haberleri olmadan..
Hani Osmanlı bir dava idi. Ve dava yerde kalmaz.
Düşmanının sırtında da olsa ileriye taşınır.

Özlem Fedai: Haklısınız. O durumu Türkiye’de
de görüyoruz. Tabi sizin gibi daha kapana kıstırılmış bir alan yok burada.
Celâl Fedai: Yemen’de son yaşanan olaylar malumunuzdur. Nedir Yemen’deki bu Sünni - Şii çatışması?
Abdullah Alzubaeri: Yemen’de önceden mezhep farkları yoktu. Dolayısıyla böyle bir çatışmada
söz konusu değildi.
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Medyanın da Türkiye’nin imajını gösterdiği
muhakkak ama yabancı yayınlarında Türkiye
üzerindeki çıkarları söz konusu edildiğinde
Türkiye’nin durumu hakkındaki gerçekleri ne
kadar doğru verebildikleri muamma..
Selvet Çetin: Türk yemeklerine alışabildiniz mi?
Abdullah Alzubaeri: Türk yemeklerini çok
sevdik... Çok sağlıklı ayrıca. Unlu mamüller, kebap, yeşil besinler ve daha birçok yemek var. Mutfağı epeyce zengin… Açıkçası pek bir problem
yaşamıyoruz.
Nadia Alzubaeri: Açıkçası Türk yemekleri
üzerinden, yani mutfağın zenginliği üzerinden de
Türkiye insanının ne kadar renkli bir kimliğe sahip
olduğunu da görmüş oldum. Çünkü mutfak, folklor, oyunlar vs. gibi kültürel değerlerin doğrudan
bilinç üzerinde bir etkisi var. O yüzden Türklerdeki misafiri ağırlama kültürü bile, Türkiye’nin her
yönüyle nasıl bir imaja sahip olduğunu gösteriyor.
Celâl Fedai: Abdullah Bey, ilahiyat eğitimini niçin tercih ettiniz? Mesela edebiyat yahut mühendislik okuyabilirdiniz...
Abdullah Alzubaeri: Din bilgimi genişletmek
istiyordum. Zaten bu alanda Yemen’de Türkiye’deki gibi din adamlığı görevi yok. Türkiye’de
imamlık, müezzinlik, müftülük gibi görevler var.
Yani mezun olanların çalışabileceği bir kurum var.
Yemen’de tüm bu meslekler meslek olarak sayılmıyor. Dolayısıyla parasız, gönüllü yapılagelen bir
iş. İş demek bile doğru değil. Olması gerekenin
olması. Olmaması gerekenin olmaması.

bilirlerdi. Camiye gelirlerdi, içlerinden birisi namazı kıldırırdı. En yaşlı olan mesela. Gençler de müezzinlik yapardı. Onlar gençleri yetiştirirdi. Yani
usta-çırak ilişkisi içinde yürürdü bu türden şeyler.
O haliyle daha bir tecrübi olurdu. Şimdiki şekliyle daha teorik… Hatta devlet imam gönderirdi
köye. Dedemler o imamı imtihana tabi tutarlardı.
İmam iyi değilse onu geri gönderirlerdi. En iyisi
gelinceye kadar. Yani imamdan daha iyi bilirlerdi.
Ama bizde o bozuldu ne yazık ki. Devlet mecburen imam atıyor ki o işler yürüsün; çünkü halk
bilmiyor. Ya da halk bilinçlendirilmiyor.
Sıdıka Çetin: 20 yıl önce Hak derlerdi. Kütahya’da. Mesela buğdayla o insanın hakkı ödenirdi.
Köyün orasında kalırdı. Köyün bekçisi, muhtarı,
imamı hakla geçinirdi.
Selvet Çetin: Yemen’de Diyanet gibi bir teşkilat
var mı?
Abdullah Alzubaeri: Var, ama çok faal değil.
Selvet Çetin: Camileri halk mı yapıyor, devlet
mi?
Abdullah Alzubaeri: Camileri halk yapıyor.
Selvet Çetin: Sizde aşiret fazla değil mi?
Abdullah Alzubaeri: Aşiret fazla evet.

Selvet Çetin: İmam nasıl geçiniyor?

Sıdıka Çetin: Tarikatlar, cemaatler var mı?

Abdullah Alzubaeri: Başka işi var. Belki 9 yıl
imamlık yaptım. Ama bundan hiç para kazanmadım.

Abdullah Alzubaeri: Kâdiri ve Şazeliler çok.
Kişi, görüşüne yakın hissettiğini seçiyor; ama genel olarak imamın arkasında bütün mezhepler
bulunabiliyor. O yüzden her mezhep kendi içinde
bir gruplaşma tek tipleşmeye gitmemeye çalışıyor.

Celâl Fedai: Aslında Türkiye’de de 90–100 yıl
evvel böyleydi. Çünkü herkesin dini bilgisi yeterli
derecede vardı. Benim çocukluğumda köyümüzde yaşlılar ve orta yaşlılar Kur’an-ı Kerim’i çok iyi

Nadia Alzubaeri: Dinimiz kolaydır. İhtilaf rahmettir.
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Celal Fedai: Doktora bittikten sonra Yemen’de
üniversitede mi görev yapacaksınız?
Nadia Alzubaeri: İnşallah… Abdullah lisansı
ikincilik ile bitirdi ama üniversitede yeterince çalışmadı. Torpille onun yerine başkası alındı. Yemen’e geçip işimize gücümüze bakmayı düşünüyoruz. Ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Bir kere
burada güzel bir İslam ülkesi tecrübesi yaşadık.
Bu tecrübe bizi biraz idealistleştirdi. O yüzden
Yemen’e geçeceğiz bittikten sonra…

Selvet Çetin: Suudi Arabistan’da çalışabilir misiniz?
Nadia Alzubaeri: Çalışabiliriz... Ama sizi nasıl
sevmiyorlarsa bizi de aynı şekilde sevmiyorlar.
Suudi Kralı televizyonda, kitaplarda Yemenli iyi
değil diyor. Esasında orada Yemenliler çok çalışıyorlar. En büyük ticaret Yemenliler ile. Ama böyle
de bir şey var. Suudi Arabistan bizim için rahat bir
ortam değil.
Celal Fedai: Belki burada çalışırsınız Abdullah
bey?
Nadia Alzubaeri: Biz Allah’a bıraktık birazda o
işi. Bizim İngiltere’de Birmingham’da arkadaşları-
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mız var. Doktoranızı bitirip buraya gelin diyorlar;
ama biz Türkiye’yi daha çok seviyoruz. Burada
İslam var; insan ezan duyuyor. Bu çok önemli bir
şey. Dışarıda kalınca insan bunu daha iyi anlıyor.
İnsanın kulağının alıştığı sesler var. Dışarı gidince
eğer o ses yoksa hemen fark ediyorsunuz. Sesler
de bir bilincin, geleneğin ürünü. Dolayısıyla içlerinde bir öz barındırırlar. Eğer Müslümansanız bu
anlamda işiniz daha zor. Ama daha kolay da..
Abdullah Alzubaeri: Burada ahlak var, gelişme var. İngiltere’de
gelişme var ama taş
gibi insanlar; ruh
yok, ahlak yok. İnsanlığın çöktüğü ve
tek tek birey olarak
insanın ise yüceltildiği bir ortam orası.
Burada ise sadakat
var, yardım var, iyilik var, insanlık var..
İnsan insanlığından
ötürü insan. Yoksa…
Celal Fedai: Burada bizim apartmanımızda on kişi var, siz
şanslısınız ki Konyalı
bir komşunuz olmuş; komşularımızla
hiç irtibatımız yok maalesef bizim. Benim annemin, babamın oturduğu apartmanda 24 aile oturuyor. 24 aile; yemek yenecek; hep beraberler...
Ramazanda hep birlikte iftar yaparlar. Bizde komşuluk çok güçlüdür.
Nadia Alzubaeri: Bizler de aile gibiyiz. Hep
komşularımızla birlikteyiz. Leen çok seviyor onları.
Ailesi gibi görüyor. Balıkesirli komşularımız da var.
Malatyalı komşumuz da var. Hepsi çok iyi. Evler
belki iyi değil, ama komşularımız çok iyi. Film gibi.
Türkiye’yi filmlerden tanıdık. Burası da film gibi.
Selvet Çetin: Türk dizileri izleniyor mu?
Abdullah Alzubaeri: İzleniyor. Diziler, prog-

ramlar… Türk dizileri oralarda çok meşhurdur.
Sizlerden daha iyi bilirler belki.
Nadia Alzubaeri: Gelmeden önce Umre’deydik. Nereyi seçeceğimizi düşündük. Cezayir’de de
burs çıktı. Ama biz Türkiye bursunu tercih ettik.
Yemen’e döndük; bir buçuk ay sonra Türkiye’ye
geldik. Pişman değiliz elhamdülillah.

Türkiye’ye dönmek istiyor. Leen Arapça konuşmak istemiyor; çocuklar Türkçe konuşamıyor…
Atatürk Havalimanı’na geldik, ben Türk’üm diyor.
‘Türkiye ben seni çok seviyorum’ diye bağırıyor.
Abdullah Alzubaeri: Türkiye’de eğitim çok
kaliteli. Müracaat kolay. Dersler internetten seçiliyor.

Abdullah Alzubaeri: Önce dilden ve insanlardan korkuyorduk.

Selvet Çetin: Tömer’deki eğitimler sizce yeterli
mi; neticede Türkçe tez yazacaksınız?

Nadia Alzubaeri: İlk önce beraber geldik. 2 ay
kaldık. Sonra Abdullah döndü üniversiteyi bitirdi.
Sonra burs çıktı, Konya’ya geldi.

Nadia Alzubaeri: Yeterli değil. 6 ay yetmez.
Sonuçta öğrenilen dil İngilizce gibi evrensel bir
dil değil. Türkçe yalnızca Türkiye’de konuşuluyor.
Kulak aşinalığımız hiç yok.

Celâl Fedai: Yalnız Abdullah Beyin geçen yıl
Türkçesi kötüydü, ama şu an çok iyi. Ama Abdullah Bey herkes sizin gibi öğrenemiyor. Siz uğraşmışsınız.
Abdullah Alzubaeri: Her gün çalışıyordum arkadaşımla. Ama evde Arapça konuşuyoruz Nadia’yla. Bu büyük bir sıkıntı.
Nadia Alzubaeri: İlk geldiğimizde Leen çok
şaşırdı. Havalimanınız çok büyük. Bizimki küçük.
Leen diyor: “Anne uçaklara bak…” Hopluyor,
zıplıyor... Bir ara Yemen’e gittik. Sürekli ağlıyor.

Nadia Alzubaeri: Ben Türkçe’yi komşulardan
aldım, sokaktan aldım, bakkaldan aldım...
Abdullah Alzubaeri: Leen ile unutmaması için
yalnızca Arapça konuşuyorum.
Nadia Alzubaeri: Leen birçok durumda bize
yardım ediyor. Bilmediğimiz, anlamadığımız kelimeleri bize bir şekilde yardımcı kelimelerle anlatıyor ve doğru kelimeye çoğu zaman yaklaştırıyor.
Celal Fedai: Teşekkür ederiz, bu güzel sohbet için.
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Meleğin Geri Dönmesi
Периштенин
Кайтып Келиши
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Yaz mevsiminin sıcak günleri geçiyordu. Adıl’ın çocuklarla sokakta top oynadığı
günlerden biriydi. Top oynamaktan başka işi yoktu. Uzaktan elinde okul dosyası olan öğretmen geliyordu. Onu sadece okula giden çocuklar tanıyordu. Diğer
küçük çocukların umurunda bile değildi. Fakat öğretmen umursamayan küçük çocuklar için gelmişti. Onların oyununa engel olmadan dolanarak geçti ve velilerinin
evlerine doğru yöneldi.
- Hey, Adıl!
- Bektur!
- Gülay…- Eve gelin… hemen!
Velilerininin sesini duyan çocuklar oyunlarını bırakıp eve doğru koştular.
Elinde dosyası olan öğretmene çocuklar hem merakla, hemde korkuyla bakarak
yaklaştılar. Meğerse öğretmen çocukları okula kaydediyormuş.
- Deve kadar oldunuz hala oyunlarla uğraşıyorsunuz… Artık oyunu bırakıp okula gideceksiniz! dedi Sadır amca. Hadi, kızım kaydet ben sana tek tek isimlerini
söylerim.
Kırmızı dosyalı öğretmen, çocukların isimlerini kaydedeceği defterini açtı ve Sadır
amcaya yaklaşarak çocuklara merakla baktı. Çocukların teker teker başını okşadı.
Çocuklar onun şefkatli olduğunu gördü ve korkuları kayboldu.
-

Ben sizin ilk öğretmeniniz olacağım… Okula başlayacak çocukların kaydını yapıyorum,- dedi kendini tanıtarak. – benim adım Nazgül. “Nazgül öğretmen” diyebilirsiniz. İşte şimdi tanıştık.
- Hadi, yaz. Bu benim torunum, ismi Bektur dedi Sadır amca.
- Soyadını söyleyiniz… Soyadı sizin isminizde mi?
- Tabii ki, “Sadırbekov Bektur Kadırbekoviç” diye yaz.
Sadır amca ilk defa torununun kaydını yaptırdığı için sevinci
koynuna sığmıyordu.
- Akbaralı kızı Cazgül…- dedi sarışın gelin, kızının saçını
düzelterek.
Nazgül öğretmen onu da kaydetti. Sıra küçücük kıvrık saçlı
çocuğa geldi.
- Sen kimin oğlusun?
Adıl babasının ismini nasıl söyleyeceğini bilemeden afalladı.
Çünkü herkes babasına “Baykuş ağabey” derdi. Kendisine
de “Kimin oğlusun?” diye sorulunca “Baykuşun” diye cevaplamaya alışmıştı. Duyan herkes “Oo, Baykuş ustanın oğluymuşsun sen… Artık delikanlı olmuşsun” diye şımartırlardı
onu. Annesi de bugün misafirliğe gitmişti.
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Жайдын ысык аптаптуу күндөрү өтүп бараткан. Адыл топ балдар менен жол
чаңытып ойноп жүргөн күндөрдүн бири эле. Ошондон башка иши жок, ойнобо
деген киши жок сыяктуу. Алыстан колуна кызыл папке кармаган бир «эжеке»
келаткан. Аны чоңураак эле балдар тааныбаса, мектепке баралек балдар
таназарга алмак эмес. Бирок, ал баарынан мурда, дал ошол мектепке баралек
эселектер үчүн келиптир. Балдарды кыйгап өттү да, алардын ата-энелерин
көздөй басты. Аңгычакты:
– Ай, Адыл!
– Ай, Бектур...
– Гүлай...– деп чакырган ата-энелеринин үнүн угуп, топурап ойноп жүргөн
балдар тепкен топторун токтотуп элейип калышты.
– Үйгө келгиле... Тез!
Папке көтөргөн «эжеден» биресе сестене, биресе кызыгышып, балдар тез эле
жетип келишти. Көрсө, ал «эжеке» жаш балдарды мектепке каттап келген экен.
– Төөдөй болгончо эле ойноп жүрө бербей... Мына эми, мектепке окууга
барасыңар!- деди Садырбек аке бак-бак этип. –Жаз, кызым, жаза бер, мен айта
берейин...
Кызыл папкечен «эжеке» балдарды каттоочу калың дептерин ачты да,
жанына келип, мурдуна чейин чаң болгон кетирекей балдарды кызыга
карап, маңдайынан сылап койду. Мунусу балдарга жакты, баятан берки
чоочуркагандары тарап кетти, «эжеси» аларга жагып калгансыды.
– Мен силердин биринчи мугалимиңер болом... Окуй турган балдарды
мектепке каттап келдим, – деди «эжеке», өзүн тигилерге тааныштыра. өзүмдүн
атым – Назгүл. «Назгүл эжей» – деп чакырсаңар болот. Таанышып алдыкпы!
– Жаз, айланайын. Бул – менин неберем, – деди баягы бакылдак киши, – аты
– Бектур.
– Фамилиясын айтсаңыз... Сизге катталабы?
– Ананчы! «Садырбеков Бектур Кадырбекович!» деп жаз.
Тиги киши биринчи небересин мектепке каттатып жатып, өзүнчө эле кубанычы
коюнуна батпай турду.
– Акбаралы кызы Жазгүл...– деди сары жаш келин, кызынын чачын оңдоп
өрүп жаткан калыбында.
Назгүл аны да жазып, эми кетирекей, тармал чач балага карады.
– А сен кимдин баласысың..?
Адыл атасынын атын эмне деп айтарын билбей, буйдала калды. Анткени,
анын атасын эл ар дайым «Үкү аке» деп чакырар эле да... өзү деле «Кимдин
баласысың?» десе, «Үкүнүн» баласымын – деп айтып көнүп калган.
Анда уккан адам «О, Үкү устанын баласы турбайсыңбы... Чоң жигит болуп
калган турбайсыңбы» деп коюшат. Карабайсыңбы, ушу бүгүн апасынын
айылчылап кеткенин.
Анын оюн Садырбек аке бузуп жиберди.
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Adıl’ın düşüncelerini Sadırbek amca bozdu.
- Herkes ona Baykuş der. Belki görmüşsündür, diyerek öğretmene baktı.
- Aa. Baykuş Ağabeyin oğlu mu?
- Evet, ben usta Baykuş’un oğluyum, dedi gururla.
- “Baykuşev” diye yazabilir miyim?
Çocuk başını eğdiğini görünce herkes gülmeye başladı. “Evet, Baykuş’un oğluysa
Baykuşev olur… Aferin sana akıllı çocuk. ”
İşte hayat dediğin böyleymiş. Herkes “Baykuş Ağabey, Baykuş usta” takma adını
kullandığı için kendinin ezan okunarak verildiği “Cumanaalı” ismini unutmuşlardı
bile. İki sene önce sağlıklı iken sabah uykusuna yatmış ve bir daha kalkmamış. Vefat
etse bile herkes hala “Baykuş” ismiyle babasını anmıştı.
Mekanı cennet olsun, Baykuş yaşlandığında doğduğu aslan oğlu idi Adıl. Kendisi de
oğluna “aslanım” derdi ve canından çok severdi.
Annesi Gülbü sesiz ve sakindi, Baykuş ustanın ikinci karısıydı. Evlendiklerinde karısı çok gençti. O da kocası gibi
hiçbir zaman kendi ismini kullanmamıştı. Her zaman herkesin kullandığı “usta” takma adını kullanmıştı.
Böylece Adıl “Baykuş”un oğlu idi. Artık soyadı da Baykuşev oldu. Okul kayıtlarına da Baykuşev olarak geçti.
Günler hızla geçti. Adıl büyüdü delikanlı oldu. Babası gibi
o da hünerli bir usta oldu. Her zaman elinde kalem bulunuyor ve babasının resmini çizeceğini tekrarlayıp duruyordu. Elinde kâğıt varsa kâğıda çizer. Eğer çizecek bir
şey bulamazsa, yere çizmeye başlardı. Annesi oğlunun
“babamın resmini çizerim” sözlerine inanır. “baban böyle değildi, burnu yuvarlak değil, düz idi. Baksana gözleri
çekik değildi, o patlak gözlüydü. Bıyıkları da ince değil, kalındı. Eh, haylaz oğlum
sen babanı tanıyamamışsın. Eğer şimdi gelirse sen onu tanıyamazsın di mi?” derdi.
Adıl’ın gururuna dokunurdu onun öyle söylemesi. Adıl durmadan “Bu benzemiyor
mu? O zaman düzeltirim”- diyerek tekrar çizmeye başlardı.
Annesi babası hakkında anılar anlatınca onu siluetini hatırladı. Kalın bıyıklı, şişkin
dudaklı, patlak gözlü, düz burunlu, uzun boylu idi. Paltosunu sırtına atarak atölyenin etrafında gezindiğini…
Rahmetli Baykuş, usta yaşamını Allah’ın verdiği hünerle geçirdi. Atölye onun tek
serveti idi. Eve çok nadir gelirdi. Bütün zamanını atölyesinde geçirirdi.
Bir gün Adıl babasını rüyasında gördü. Kartal başlı eyer yapıyordu. Sanki hayattaymış gibi; “Oğlum bu eyeri senin için yaptım. Babanın hediyesi diye hatırla.”- diyerek
gülümsedi. Adıl’ın ise tek isteği babasının resmini çizmekti. “Baba, eyeri tuttuğun
halde dur ben senin resmini çizeyim” dedi. Babası ise “Oğlum dur, Müslümanlar
resim çizdirmez. Benim resmimi çizme, olmaz” diyerek yüzünü çevirdi. Adıl dinle-
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– Эл айткан аты Үкү эле да. Көрүп калдыңбы, же...- деп мугалим кызга
карады...
– А, Үкү аганын баласыбы?
– Ооба, мен уста Үкүнүн баласымын, – деди анан шердене, мурдун жанып.
- «Үкүев» деп жаза берейинби?...
Бала башын ийкеп жибергенде, тургандардын баары күлүп калышты. «Ооба,
Үкүнүн баласы болсо, Үкүев болот да... Азамат бала экен!»
Эх, өмүр дегениң ушу экен да... «Үкү аке,» «Уста Үкү» деп элдин баары
ылакап ат коюп эркелете сүйлөп жүрүп, өзүнүн атасы азан чакырып койгон
«Жуманаалы» аты айтылбай калганын эч ким таназар албай калган. Эки
жыл болбодубу, соо туруп эле бир күнү таңда уйкуга баш коюп, ошол бойдон
«уктап» калыптыр, жарыктык. Көзү өткөн соң деле эл анын «Үкү» атын
оозунан түшүрбөй келет...
Бейиши болгурдун бул жалгыз эле баласы, карыганда көргөн «төштүгү»
эмеспи. Өзү да: «Менин төштүгүм» деп, жаны менен
тең көрөр эле го.
Апасы жоош-момун Гүлбү, «Үкү акенин» экинчи
зайыбы, жаш алган болчу. Ал деле «байынын» өз
атынан айтпай, эл айткан ылакап атынан улам «Уста»
деген атын оозунан түшүрбөй айтчу.
Ошентип, буга чейин эле «Үкүнүн» баласы болуп
келген Адыл, эми чындап эле «Үкүнүн баласы
аталып», калды, эми журналга да «Үкүев» деп
жазылды. Кудайдын буйругу ушул го?
Жылдар сызылып өтүп жатты. Адыл чоңоюп, эс
тартып, атасы Үкүдөй өнөрлүү чыкты. Атасындай
өнөрлүү болобу ким билет, колунан калемин түшүрбөй:
«Мен атамдын сүрөтүн тартам» деген сөзүн кайталай
берет. Астынан ылай кезиксе – ылайга, кагаз болсо –
кагазга тарта берет. Апасы Гүлбү уулунун «Атамдын
сүрөтүн тартам» дегенине чындап эле ишенип, «Атаң ушундай беле, мурду
мындай балтагай эмес, кырдач болчу. Карачы, мунуңдун көзү жымшыгый
болуп калыптыр. Атаңдын көзү бакыракай, сурмалуу эмес беле. Муруту да
барпайып, коюу эле го... А-а, эси жогум, сен атаңды жакшы билбей калган
турбайсыңбы... Азыр келсе да, тааныбай калмак экенсиң...»- деп намыстантат.
Ал ансайын Адыл: «Бул окшобой калдыбы... Кайра оңдоп тартам анда» – дей
берет.
Апасы айткан сайын, атасынын элеси көзүнө даана көрүнө берет. Барпайган
муруту, бир аз калыңыраак келген эриндери, сурмалуу бакыракай көздөрү,
кырдач мурду, бийик заңкайган бою, боз кемселин желбегей жамынып
устаканасынын жанында ары-бери басып жүргөнү элестейт...
Ыраматылык Үкү аке Кудай өзү даарып берген усталыгы менен өмүр кечирди.
Устаканасы– анын бар байлыгы эле. үйгө кээде эле киргени болбосо, баскан отурганы, жаткан - турганы бүтүндөй ошо дөөтүсү –устаканасы эле...
Бир күнү Адыл түшүндө атасын көрдү. өңүндө элестеген келбети менен даана
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meden “Baba senin resmini çizip evin duvarına asacağım seni özlediğimde bakmak
için!” diyerek ağladı. Oğlunun söyledikleri babasını düşündürdü: “Tamam, oğlum
ama önce meleklerden izin almam lazım, eğer izin verirlerse çizebilirsin” dedi. Adıl
birden uyanıverdi.
Uyandığında gözlerinden akan yaşlar yastığı ıslanmıştı. Bu rüya babasına olan özlemini daha da arttırdı. Dayanamadan ağlamaya devam etti ve uzun zaman yatakta
kaldı. Annesi inekleri sağıp sürüyü götürüp, gelinceye kadar oğlu yataktan kalkmadı. Annesi kahvaltı hazırlayıp davet edince geldi ve kahvaltı ederken annesine
rüyasını anlattı. Babasının “ben melekten izin istemem lazım”- dediğini söyledi.
- Evet, dedi annesi düşünceli içini çekerek, babanın meleği vardı… Galiba o melektir…
- Melek nedir anne? O babama ne yapardı, diye soru sorarak annesinin sözün
böldü.
- Melek, insanların koruyucusudur. O temiz, iyi insanları korur. Baban temiz ve
çok iyi insandı… Baban gibi insan yoktur, oğlum. Annesi bundan başka bir şey
diyemedi. Sadece içini çekti.
- Hadi oğlum okuluna git, dedi.
O gün Adıl’ın en çok sevdiği resim dersi vardı. Sadece babasının resmini çizmek
istiyordu. Öğretmeni onlara masa, kova, testere vb. gibi değişik şeylerin resmini
çizdirirdi. Fakat Adıl başka bir şey istiyordu. Tek arzusu yüz kere, bin kere olursa
bile babasının resmini çizmekti. Eline kalemi alarak rüyasında gördüğü babasının
siluetini gözünün önüne getirerek çizmeye uğraştı. Gözlerin kapatıp biraz durdu
ve yine çizmeye başladı. Kalın kaşları… Evet, böyleydi… Sürme çekilmiş patlak
gözleri… Düz burnu, üst dudağını kapatan kalın bıyığı… Uzun boyu…

***

- Baykuşev, sen hala resmini bitirmedin mi? diyerek öğretmeni Adıl’ın oturduğu
okul sırasına yaklaştı ve elinden resmi alıp tahtanın olduğu tarafa geçti.
- Oo.. Baykuşev sen babanın resmini tıpkı kendisi gibi çizmişsin. İşte, bu yetenektir. Sen artık ressam olmuşsun.
Adıl öğretmeninin bu deyişi üzerine utandı ve hiçbir şey diyemedi. Öğretmeni
konuşmaya devam etti öğrencilere bakarak:
- Çocuklar bakınız bu resme, tanıyor musunuz bu resimdekini, diye sordu.
- O eyer yapan usta değil mi, dedi bir kız öğrenci. Ben küçükken görürdüm.
- O Adıl’ın babasına benziyormuş. Bizim eve sık sık gelirdi. Babamın arkadaşıydı.
Babama birkaç kere eyer yapmıştı.
- Evet, Adıl babasının resmini çizmiş. Benziyor dimi?
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көрүндү түшүндө. «Бүркүт-баш» ээр чаап отуруптур, кадимки тирүүсүндөй
болуп: «Балам, сага арнап ушул ээрди чаап бүттүм, атам чапкан ээр деп алып
жүр», – дейт жылмая карап. Адылдын эси-дарты атасынын сүрөтүн тарта
албай жүргөнүндө болот да: «Ата, ушул ээрди кармаган бойдон бир аз тура
туруңуз. Мен сүрөткө тартып алайын...»–дейт. Атасы анда: «Кой, балам,
мусулман баласы сүрөткө түшпөйт. Мени тартпай эле кой»–деп жүзүн бурат.
Адыл, болбой: «Мен сиздин сүрөтүңүздү үйгө коюп алып, көрүп жүрөйүн да,
ата»– дейт ыйламсырап.
Уулунун бул сөзү ойлонтту го, атасы: «Болуптур, уулум, мен периштемден
уруксат сурайынчы, эгер макул десе, туруп берейин...»–дейт. Ошол малда
ойгонуп кетет Адыл.
Ойгонсо жаздыгы сууланып калыптыр, көзүнөн жаш сызылып, агып жатыптыр.
Бул түшү, мурда анчейин эле эстеп жүрчү атасын кайрадан эстетип, кусага
салгансып, көзүнөн жаш куюлган боюнча кыйлага жатты. Апасы уюн саап,
бадага кошуп келгенче ошентип жатты. Анан чайга отурганда, атасы түшүнө
киргенин, анын жанагы «Мен периштемден уруксат сурайынчы» – деген сөзүн
апасына айтып берди.
– Ооба, – деди апасы ойлуу үшкүрүп, – атаңдын периштеси бар болчу... Ошол
периштеси...
– А, периште деген эмне? Ал атама эмне кылып берчү эле,–деп апасынын
сөзүн шаша бөлдү Адыл.
– Периште деген-адамдын колдоочусу болот. Ал таза, жакшы адамдарды гана
колдойт. Атаң абдан таза, жакшы адам болчу да... Атаңдай адам жок болчу,
балам...
Гүлбү андан башка сөз айта албай буулугуп унчукпады. үшкүрүндү... –
Сабагыңа жөнө, балам, – деди кыйладан соң.
Ал күнү Адылдын эң сүйүктүү сабагы – сүрөт сабагы болмок. Анын оюнун
баары–атасынын сүрөтүн тартууда... Мугалим агайы сабакта балдарга стол,
чака, араа, деги койчу, түрдүү буюмдардан башка эч нерсени деле тарттырбайт
эле. А Адылдын эңсегени башка, ал кантсе да, жүз ирет, миң ирет болсо да,
атасынын сүрөтүн тартуу.
Ал карандаш менен, атасынын түндө түшүндө көргөн келбетин улам көз
алдына келтирип алып тартууга жандалбастады. Көзүн жуумп кыйлага
турат да, кайрадан тарта баштайт. Калың үрпөк каштары... Ооба, ушундай
болчу... Сурмалуу, кирпиктуу бакыраң көздөрү... Кырдач мурду... Барпая,
үстүңкү эрдин жаба берген сулуу муруту... Бир аз калбыгыйыраак эриндери...
Салабаттуу, алыбеттүү тулкусу...
– Үкүев, сен дагы баягы сүрөтүңдү тартып бүтө элексиңби?...- деп алды
да, анан сүрөткө кыйлага карап туруп, анан колуна алып, такта жакка басты
мугалим агай... – О-о, Үкүев, бу...сен... бу сен, атаңдын келбетин так өзүндөй
тартыпсың го. Мына, мына, талант деген ушу! Сен, бала, мыкты сүрөтчү болуп
калган турбайсыңбы?!
Адыл мурду тердеп, эч нерсе деп унчуга албады. Мугалими сөзүн улантты
балдарды карап:
– Балдар, карагылачы сүрөттү, тааныйсыңарбы мына бул сүрөттөгү кишини..–
деди жарыя айтып.
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“Evet” dedi çocuklar hep beraber.
- Adıl, dedi öğretmeni, sen bunu fotoğrafına bakarak mı çizdin?
- Hayır, babamın fotoğrafı bende yok. Gece rüyamda gördüm ve resmini çizmek
istiyorum dedim, o da “melekten izin isteyim, izin verirse çizebilirsin” dedi.
- Çok ilginç. Çocuklar bakın Adıl babasını rüyasında görerek çizmiş… Aferin sana.
Bugün sana en yüksek puan veriyorum.
Öğretmeni gerçekten Adıl’a en yüksek puanı verdi.
- Başka kim resmini bitirdi?
- Öğretmenim, dedi Adıl sevinerek öğretmeninin sözünü böldü. Babamın koruyucusu var mıydı? Siz biliyor muydunuz? Annem de söyledi: “Babanın koruyucusu
vardı” diye.
- He-ey, oğlum, diyerek öğretmeni düşünceli konuşmasına devam etti. Sana o
halde baban hakkında duyduklarımı anlatayım. Baban harika biriydi. Onun her iyi
yönünü anlatırsam bir hikaye olur. Babanı çok iyi tanıyordum. Çünkü benimde çok
uzaktan akrabamdı. Bazen ikimiz sırlaşırdık. Rahmetli baban haysiyetli idi. Koruyucusu onu her zaman kolladığı için bir eyeri bir gecede bitiriverirdi.
- Koruyucusu kimdi, anlatır mısınız? Siz de babamın koruyucusunu gördünüz mü?
- Hayır, koruyucusu ondan başkasına görünmez. Babanın ismi “Cumaalı” idi. Belki
bilmiyorsundur. Cumaalı küçükken de yetenekli idi. Aynı köyde, beraber büyüdük.
Oyan, kuskun, kamçı örerdik. Sonra baban eyer yapmaya başladı. Yaptığı eyerleri
herkes almaya çalışırdı. Bir gün çok ciddi hastalandı. Üç gün yataktan kalkamadı.
Kalkıp iş yapacak hali yoktu. Keser tutacak hali yoktu. Dördüncü gece uyurken
birisi onu uyandırmış. Gözlerin açmış evde kimse yok. Yanında karısı uyuyormuş.
Dışarı çıktığında her şey yerindeymiş. Atölyesinin içinde mum ışığı görünmüş. “Bu
kim gece yarısında benim uyandıran, eyer istemeye gelmiştir belki” diye düşünerek
atölyesine doğru gitmiş. Fakat kapı kapalıymış. Kapıyı anahtarıyla açınca hayatında hiç görmediği türden bir mum parlıyormuş içeride. Gördüklerine inanamayan
Cumaalı, bu bir mucizedir diyerek, hemen olduğu yere oturmuş Kur’an okuyup
şehadet getirmiş. O zaman kendine gelmiş ve vücudunda hiç bir ağrı hissetmemiş.
Sanki iyileşmiş. “Allahın verdiği şifadır” diye düşünerek kaç gündür bitiremediği
eyeri eline alıp sabaha kadar yine bir eyer bitirmiş.
- Öğretmenim, sonra melek ona görünmüş mü?
- Hayır, o günden sonra hiçbir şey görünmemiş. Erkenden kalkan karısı kocasının
atölyede çalıştığını görerek şaşırmış. “Üç gündür yatakta yatarak canın mı sıkıldı,
iyileştin mi kocacığım?” diye sormuş. Hadi yat da dinlen, gene hastalanma.
Cumaalı ancak karısının sesiyle kendine gelip gece yanan mumu gözleriyle arayınca
mumu görememiş. Nerde durduğunu bile hatırlayamamış. Böylece, senin baban
koruyucusu güçlü, kendisi de haysiyetli ulu bir insan olmuş.
Öğretmen hikayeyi anlatırken birdenbire zil çalar.
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– Ал баягы ээр чапкан уста киши го... – деди бир кыз.–Мен окуй электе
көрчүмүн.
– Ал Адылдын атасына окшош экен. Биздикине келчү. Менин атамдын досу
болчу. Атама ээр чаап берген.
– Ооба, Адыл ошол атасынын сүрөтүн тартыптыр. Окшош бекен?
– Ооба...– дешти балдар жапырт.
– Алмаз, – деди анан агайы, – сен муну сүрөтүнөн көрүп тарттыңбы?
– Жок. Атамдын сүрөтү жок үйдө. Түндө түшүмө кирди, анан сүрөткө тартып
алайын,–десем, «Периштемден уруксат сурайын, «макул» десе тартып ал...»
деди.
– Мына кызык. Көрдүңөрбү, балдар, Адыл атасын түшүндө көрүп, анан
тартыптыр... Азаматсың, Адыл. Сага бүгүн «беш» деген баа коёмун...
Агайы чын эле журналдан Адылдын атын тапты да, «беш» деген баа койду.
– Кана дагы ким тапшырмасын аткарды...? – деди балдарды карап.
– Агай,–деди анда Адыл, сүйүнүп, эреркей, агайынын сөзүн бөлүп,–атамдын
периштеси бар беле...? Сиз билчү белеңиз. Апам дагы айтты: «атаңдын
периштеси бар болчу»– деп...
– Э-эй, балам..., – деп сөзүн ойлуу улантты, мугалим агай, – Мен сага
укканымды гана айтайын. Сенин атаң кереметтүү адам болгон. Аны айтып
берсем – узак аңгеме. Мен атаң менен жакын мамиледе жүрдүм. Мага
алысыраак жезде болот эле. Мени менен кез-кез сырдашар эле... Ыраматылык
атаң өтө касиеттүү адам болчу…Периштеси колдоп, бир түндө эле бир ээрди
чаап койчу.
– Ошол жөнүндө айтып берсеңиз... Сиз дагы атамдын периштесин көрдүңүз
беле?
– О кайдан...! Ал бөтөн адамга көрүнбөйт да... – деп алып, бир аз улутунуп,
анан, аңгемесин кайра улантты мугалим агай, –Атаңдын өз аты–Жуманаалы
болчу. Билесиңби, билбейсиңби аны... Жуманаалы жашынан эле уста, ар
нерсеге эптүү болчу. Ушул айылда чогуу чоңойдук. Жүгөн-куюшкан жасап,
камчы өрөр эле. Кийин ээр чаап кетти. Чапкан ээрин эл талашып алар эле.
Күндөрдүн биринде атаң ооруп калыптыр. Үч күн төшөктө жатат экен. Туруп
иштейин десе, керки кармаарга алы келбейт. Төртүнчү күнү уктап жатканда,
түн ортосунда, кимдир бирөө аны ойготот экен. Ойгонуп, көзүн ачса, үйдө эч
ким жок. Жанында аялы уктап жатат. Эшикке чыкса деле эч нерсе билинбейт.
Анан устаканасы жакты караса, ичинде шам күйүп турат. «Бул ким, жарым
түндө бирөө келип мени ойготуп, ээр сураганы келген го...» деп барса,
устаканасы бек. Кулпусу турат. Ачкычты апкелип ачса, мындай шамды ал
устаканасына эч качан коюп көрбөптүр. Көргөнүнө аң-таң болгон Жуманаалы
келме-келтирип, мунун бир касиети бар нерсе экенин туюп, отура калып куран
окуйт. Ошондо гана эсине келип өзүн караса, ооруган жери жок, айыгып,
сопсоо болуп калыптыр...
«Кудайым өзү жиберип жаткан шыбаа экен» деп ойлоп, бая күндөн бери
бүтпөй жаткан ээрин кармалап, колуна керкисин алат. Кызыгып иштеп отуруп,
таңга чейин бир ээрди колдон чыгарып коюптур...
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- Devamını sonra anlatırım çocuklar. Hadi şimdi dışarıda temiz hava alın.
- Hayır, öğretmenim sonuna kadar şimdi anlatabilir misiniz? diye Adıl elini kaldırdı.
- Neden onun ismi “Baykuş” olmuş? diye başka bir çocuk sordu.
- O zaman hadi çocuklar dinlemek istiyorsanız sonuna kadar anlatıyım… Cumaalı ağabey ertesi gece uyumuş, gece yarısında “uyan, kalk” diye birisi
uyandırmış. Uyandığında önceki gece gibi odada kimse yokmuş.
Dışarı çıkarsa gene atölyesinde mum yanıyormuş. Kapıyı açıp
içeri girince eline keseri alıp gene çoktandır yapamadığı eyeri
yapmaya başlamış. Düşünceli etrafına bakınarak belki bu Allah’ın gönderdiği bir mucizedir diye düşünerek şükür edip,
Kur’an okuyup şehadet getirmiş.
Olaylar bu şekilde tekrar edince ve kulaktan kulağa yayılınca Cumaalı ağabey hakkında çeşitli dedikodular çıkmaya başlamış. Birisi “Hastalığından dolayı uyuyamaz olmuş, bu yüzden gece gündüz atölyesinde çalışıyormuş”
derse öbürü “karısıyla kavga etmiş de karısı eve almıyormuş, gece gündüz atölyede yaşıyormuş” diyerek
dedikodu etmiş. Bazıları ise “usta değil mi gündüz
başka işlerden zaman ayıramıyordur, o yüzden geceleri çalışıyordur” derse, başka bir komşusu demiş
ki “Baykuş gibi geceleri gözün kırpmadan çalışan mucize
usta” demiş. Sonunda dedikodulardan dolayı Cumaalı isminin
yerine “Baykuş” ismini takmışlar. Böylece herkes “Baykuş” ismini kullanmaya başlamış Cumaalı ismini unutmuşlar, tek “Baykuş” ismini kullanmışlar. Köy
halkı onun koruyucusu olduğuna inanmış.
Baykuş ağabey hakkında sonraları değişik dedikodular çıkmış. Güya bir defasında
Baykuş atölyesinde baltasını bulamıyormuş da baltası kendiliğinden uçarak eline
konmuş. Çalışırken hangi aleti kullanmak isterse kendiliğinden eline konuyormuş.
Baykuş ağabeyin bu mucizevi tarafını karısı Altınay biliyormuş. Altınay benim uzaktan akrabamdı. Bu yüzden bazen Baykuş ağabey evde yokken onunla sırlaşırdık.
Cumaalı ağabey bana hiçbir zaman anlatmadı. Bazı olayları kısaca anlatmıştı. Öbür
olayları Altınay ablamdan duydum. Sonradan ablam aniden hastalandı. Hastalığının
sebebi belki Cumaalı ağabeyimin koruyucusudur diye bir düşünce ortaya çıktı. Ablam da öyle düşünüyordu.
Bir gün akşamüzeri ağabeyim erken uyumuş. “Zaten gece uyanacağım diye düşünmüştür” diye sanmış ablam. Altınay, o uyuyup uyandığında neler olduğunu anlamak için atölyenin arka tarafında bulunan kütüğün üzerine oturarak gelecek kişiyi
–koruyucuyu- beklemeye başlamış. Fakat gece yarısı olmuş fakat kimse gelmemiş,
Cumaalı ağabeyi de uyandırmamış ve atölyeye de mum yakmamış.
Neredeyse bütün gece bekledikten sonra kimse gelmeyince, kocasının bir koruyucusu olup-olmadığından şüphelenerek tam yerinden kalkacakken, kalkamamış.
Epey zaman geçtikten sonra Cumaalı aniden uyanıvermiş ve dışarı çıktığında karısı-
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– Анан, ага периштеси көрүнүптүрбү, агай?– деп жиберди шашкалактаган
Адыл.
– Жок, ал күнү эч нерсе көрүнбөптүр көзүнө. Эртең менен гана байбичеси
туруп, абышкасынын таң атпай иштеп жатканына таң калып, «үч күн жатып
эриккенсиң го, жакшы болуп калдыңбы, абышка?» дейт акыбалын сурап. –
Эми жатып эс алсаңчы, кайра ооруп калба.
Ошондо караса, баягы түнү бою күйүп турган шам жок дейт, устаканада. Ал
шам каерде турганы да билинбейт имиш. Ушундай. Сенин атаң периштеси
күчтүү, касиети улуу адам болгон…
Аңгыча коңгуроо кагылып, сабак аяктаганын билдирди. Балдар демейдегидей
чурулдап, эшикке чыгууга ашыкпастан, агайынын оозун тиктеп калышты.
– Калганын дагы кийин айтып берермин, балдар. Эми аба жутуп, эс алгыла...
– Жо-ок, агай, аягына чейин айтып бериңизчи – деди Адыл, сабактан жооп
берип жаткансып колун көтөрө.
– Анан кантип анын аты «Үкү» болуп калыптыр?– дагы бир бала суроо
узатты.
- Анда мейли. Угасыңарбы, балдар? Уксаңар айтып берейин... Жуманаалы
аке, эртеси түндө уктап жатса, кимдир бирөө «тур-тур» деп дагы ойготот.
Ойгонсо, баягыдай эле, үйдө бөтөн эч бир адам жок. Туруп эшикке чыкса,
устаканасы кечээки түндөгүдөй: шам күйүп, жапжарык турат. Ачып кирет да,
колуна керкисин алып, көптөн бери бүтпөй турган дагы бир ээрди бүтүрүүгө
киришет. Ойлонуп, оюнун аягына чыкпайт, мындай көрүнүш таңдантып, эмне
болуп жатканына түшүнбөйт, бир кудайдын кылып жатканын гана ойлоп, тооп
- кылып, куран айтып, миң ирет келме келтирет...
Ошентип, баягы Жуманаалы аке жөнүндө ар түркүн кеп айылга тарайт. Бирөө
«ооруп, уктабай калыптыр, ошол үчүн күнү-түнү бою устаканада иштей берет
экен» десе, дагы бири «аялы экөө уруша кетип, аялы аны үйгө жолотпойт
экен. Күнү-түнү устаканасында жашап жатыптыр» деп да ушак таратышты.
Көпчүлүк эл, «Уста эмеспи, күндүз ар түркүн иши көп, түнү бою уктабастан
элдин ишин бүтүрөт экен» десе, кайсы бири: «Үкүнүн көзүн жеген керемет
адам...» деп жүрүп, акыры «Үкү» атка кондурушту. Ошол «Үкү» аты айылга,
андан сырткары жерге да жайылып кетти. Акыры, «Жуманаалы аке» аты
унутулуп, «Үкү аке» болуп калган. Кантсе да, анын колдонгон периштеси бар
экенин эл билер эле.
Үкү аке тууралуу ар түркүн кептер айтылчу. Бир ирет устаканасынан таппай
жаткан балкасы өзүнөн-өзү эле колуна учуп келип кармалып калыптыр. Андан
кийин, качан эле жоголуп кеткен шибегеси өзүнөн-өзү табылып, столуна бирөө
коюп койгондой алдына жылып келиптир. Деги, койчу, азыр эмне куралды
алып, же керки, же балка, же үшкү менен иштегиси келип, колуна алайын деп
жатса эле, каалаганы өзүнөн-өзү келип калчу экен колуна... Көрбөйсүңөрбү
мунун өзү – жанагы колдогон, жардам берген периштеси анын жанында такай
жүргөнү го... дейм да...
Бул жөнүндө бир гана аялы Алтынай билчү экен. Алтынай мага алысыраак
эже болор эле. Ошол үчүн, кээ күнү Үкү аке үйдө жокто бир аз сырдашар
элек. Мага Жуманаалы аке өзү чечилип айтып берчү эмес. Бир-эки окуяны
гана үстүрт айтып берди. Айрымдарын эжемден уккам. Эжем кийин ооруп
калды. Ооруганынын себеби да, дал ошол Жуманаалы акенин «периштесине»
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nın atölyenin arkasındaki kütüğün üzerinde oturduğunu görmüş. Karısı konuşmaya
çalışmış fakat sanki küçük dilini yutmuş. Cumaali şaşkın halde karısını eve getirmiş
ve yatağa yatırmış. Bir süre sonra da karısı Altınay vefat etmiş.
Bu olaya daha da değişik dedikodular eklenerek her tarafa yayılmış. Baykuş ağabey, gece karısına şiddet uygulamışda karısı vefat etmiş diye de konuşmalar ortaya
çıkmış. Fakat bu olayı ablam bana kendisi anlatmıştı. Bundan başka dedikodulara
inanmadım.
Çocuklar işte böyle, hadi artık hikâyeyi sonlandırayım diğer dersiniz başlayacak.
Baykuş ağabey’in hikayesi bu kadar. O mucize insanın oğluda sınıfınızdaki Adıl’dır.
Babası beş yıl önce vefat etti.. Adıl büyüyüp artık on iki yaşına geldi. Belki Adıl babasından da hünerli olur. Beş yıl önce vefat etmiş babasının resmini tam kendisi gibi
çizmiş ressam belki dünyada yoktur. Muhakkak senin de bir mucizen vardır. Belki
babanın koruyucusu artık senin koruyucundur. Sen çok yetenekli bir çocuksun hünerin daha da gelişsin, dedi öğretmen saatine bakarak.
O anda zil çaldı. Çocukların hepsi Adıl’a baktı. Adıl’ın yüzü her gün olduğundan
daha da değişik göründü. Sanki yüzünden ışık saçıyormuş, ruhunu da ulu bir duygu
sarmış, gözlerinden ateş alevleniyormuş gibi göründü.
İki üç gün sonra köyde, Baykuş ustanın oğlu Adıl beş yıl önce vefat etmiş babasının
resmini tıpkı kendisi gibi çizmiş diye köy halkı arasında konuşulmaya başlanmış.
Adıl ise konuşmalardan habersiz, çizdiği resmi odasının duvarına asmış. Annesi
Gülbü ise oğlunu sımsıkı kucaklayıp, Allah’ım oğlumu kendin koru deyip dua etmiş..
Bundan sonra Adıl kendisini Usta Baykuş’un oğluyum diye sevinçle tanıştırmaya
başladı. Ve babası gibi hünerli olmak için gece gündüz çalıştı.
Usta Cumalı’nın koruyucusunun atölyeye geri döndüğünü Adıl da, annesi Gülbü’de, hiç kimse bilmedi. Ta ki o zamana kadar.
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байланыштуу болуп калды окшойт, сыягы. Өзү да ошону айтып кейип жүрдү.
Бир күнү кечте Жуманаалы жездем эрте эле уктап калат. «Баары бир түндө
кайра турам деген го», – дечү эжем. Ал күйөөсүнүн устаканасын сыртынан
акмалап, ким, кандай неме келип устаканага шам күйгүзүп, ким келип
Жуманаалыны ойготор экен деп, байкап-аңдып, босогодогу дөңгөч орундукта
отура берет... Бирок эч ким келбейт. Негедир, түн бышып келатса да, эч ким
келип Жуманаалы акени ойготпойт, эч ким келип устаканага шам күйгүзбөйт.
Негедир шектенип, «мунусу тим эле жалган го» деп, ар түркүн ойлорду ойлоп,
анан турайын десе эле, ордунан тура албай, катып калыптыр. Бир кыйладан
соң гана, уйкусунан чочуп ойгонгон Жуманаалы аке бир нерседен шектешип
эшикке чыкса, аялы үйдүн бурчундагы орундукта отурат дейт. Сүйлөйүн десе,
тили жок – дейт. Зорго үйгө көтөрүп кирип жаткырат экен... Ошондон кийин
эже ооруп калды да, аз өтпөй көзү өтүп кетти...
Бул окуя дагы элге түрдүүчө «имиш-имиштери» менен кошулуп тарады. Үкү
аке «аялын түндө сабап коюп, ошондон ооруп өлүптүр» деп да ушак айтылды.
Бирок бул окуяны эженин өз оозунан өзүм уккам, андай эмес болчу.
Ушундай, балдарым, кайрадан сабак башталайын деп калды. Мына ошол «Үкү
аке» деп айтылып өз аты «Жуманаалы» унутулуп калган керемет адамдын
баласы –силердин классташынар – ушул Адыл. Атасы көзү өткөнүнө быйыл
беш жыл болду. Адыл эр жетип, он экиге чыкты. Ал атасынан өткөн таланттуу
болобу деп ойлоп калдым. Беш жыл мурда көзү өткөн атасынын сүрөтүн
өзүндөй кылып тарткан сүрөтчү – дүйнөдө чыга элек... Балким, сенин да бир
кереметиң бардыр... Балким, атаңдын периштеси сени издеп таап келгендир...
Не болсо да, өркөнүң өсүп, балам, өмүрлүү бол! – деп мугалим саатын карады.
Ошол кезде коңгуроо кагылды. Балдар, тегиз баары Адылды карашты.
Адылдын жүзү башкача нурданып, кандайдыр бир улуу сезим аны делөөрүтүп,
сезимдери ашып-ташып, деги эле, күндөгүдөн башкача болуп, көздөрүнөн от
жанын туруптур...
Ошол күндөн эки-үч күн өтпөй эле, мектепке, андан соң айылга : «Баягы «Үкү
устанын» баласы Адыл эчак өлгөн атасын түшүндө көрүп, сүрөтүн өзүндөй
кылып тартыптыр. Кудайга тообо! Ал, бечера атасынын өз аты «Жуманаалыны»
да билбейт тура. «Кимдин баласысың?» десе, «Үкүнүн баласымын» дейт экен.
Фамилиясын да Үкүев деп жаздырып алыптыр...» – деген сөздөр дуу-дуу
болуп тарады.
Адыл тарткан сүрөтүн айнекке салып үйүнө илип койгон. Апасы Гүлбү уулун
кучактап өөп: «Ушу баламды атасынын периштеси колдой көр! Атасынын
арбагы жар боло гөр», – деп жаратканга жалынды.
Адыл болсо: «Мен Уста Үкүнүн баласымын» деп, атасынын эл айткан аты
менен сыймыктанып, өзүн бат эле ошол атасындай бийик, улуу адам боло
калгансып, сезе берди.
Бирок, эч ким, Адыл дагы, апасы Гүлбү да, билген жок: кадимки уста
Жуманаалынын «периштеси» кайрадан өзүнүн устаканасына «кайтып
келгенин»!
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Kar Tanesi
Olmak
Boşluk... işte benim varolduğum yer tam burası. Ben aslında suyum; yağmur damlasıyım. Siyah bir terk edilmişlikteki su damlacıklarından oluştum; ben ve bana benzeyenler. Dokunamıyorum sevdiklerime, akrabalarıma. Çünkü biz kendimiz ya da
birbirimiz için değil, dünya için yaratıldık. Ömrümüz ise çok kısa; bazen bir hafta,
bazen ise birkaç saniye.
Ben diğer kar tanelerine benzemem; onlar da bana. Gövdemin etrafına ustalıkla
yerleştirilmiş incecik çıkıntılarımın oluşturduğu ahenk, aslında bir sanat eseri olduğumun ifadesidir..
Doğar doğmaz yolculuğa çıkarız; yere doğru, dünyaya doğru. Bu yolculuk kimimiz
için kısa kimimiz için ise mesakkatli ve uzun sürer. Hava tanecikleri ile çarpışırız,
tozda musallat olur bize. Nasıl bir oluşum olduklarını bilmediğimiz dünyalıların havaya gönderdiği kimyasallar ise bizi mahveder; hastalık gibi bize yapışırlar ve yolculuğumuz boyunca sıkıntı çektirirler.
Duygularımız olur; severiz ve seviliriz.
İnce telli sevgililerimiz olur; hiç sarılamayacağımız.
Yaşlanırız... Anlarız sonumuzun geldiğini, yaklaştıkça dünyalılara.
İnceden düşmeye başlarız sert ve soğuk kayalıklara. Aslında bizim için en güvenli
yer orasıdır; zülüm yok, baskı yok. Kendi hayatımızı yaşar zamanı gelince de su
olur akarız ırmaklara, derelere. İstemez kimse kente düşmeyi. İstemeyiz kirletmeyi
pak vücütlarımızı araba egzozuyla; pis ve öldürücü. İstemeyiz dünyalının ayağında
çamur tanesi olmayı. Kimi zaman hüzünleniriz, kimi zaman mutlu.
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Duygularımız var demiştim ya hani. Bir küçük dünyalı gördüm sanki. Beton yığının
köşesine sıkışmış, hayatın yavuz suratı ile karşı karşıya. Kahverengi gözlerinin içinde yatan acı ve nefret her şeyi özetliyordu zaten. Ayağına giydiği lastik parçasının
köşesinden dışarıya sarkan parmağının üşümesini görmek en acı durumdur bir kar
tanesi için. Kendine kızar, havaya kızar, “Biz niye bu kadar acımasızız” diye. O an
çocuk kalkar oturduğu bezin üzerinden; oynamaya başlar kar taneleriyle. Gözlerindeki hüzünün yerini sevinç kaplar. Bu durum hoşuna gider kar tanesinin; mutlu
olur.
Biz böyleyiz işte... Dünyalılar için yağarız, dünyalı için çıkarız zor yolculuklara.
Bu yaratıkları tanımaya başlarız. Severiz ilk bakışta. Çünkü onlarda bizim gibiler;
bir birilerine benzemezler. Gövdelerine yerleştirilen organlarının uyumu, ender bir
sanat eseri olan “İnsanı” ortaya koyar.Bizi ve insanı vareden sanatkarın aynı olduğunu anlarız.
Biz rüyalarımızdaki Dünya’yı bulamadık maalesef; her taraf öldürücü kimyasallarla
dolu. Oysa ki biz temiz ve yeşil bir dünya bekliyorduk, cıvıl cıvıl ormanlar bekliyorduk. İnsan işte; mahvetmiş güzelim Dünya’yı. Beton yığınlarının içerisinde nasıl
yaşadıklarını merak ediyorum aslında; soğuk ve katı. İlk başlarda derdim keşke
insan olsaydım; uzun yaşarlar. Çünkü her şey onların hizmetindeydi.
Tek sıkıntıları ise ruhlarını kafalarında kurdukları düşünce hapishanelerinin içine
hapsetmekti...

Batyr Berdiyev
Türkmenistan’da doğdu. Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’de Gazetecilik eğitimine
devam etmektedir.
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Suriyeli Hedil Bitar:

“ TÜRKİYE BURSLARI SAYESİNDE
BABAMIN DİLEĞİNİ YERİNE
GETİREBİLİYORUM ”
Röportaj: Kübra Baysal
Kübra: Hedil, seni daha yakından tanıyalım. Bize
evvela kendinden ve buraya geliş hikayenden kısaca bahseder misin?

Onlar da şu an Antakya’da okuyorlar. Babamın
da nasihati üzere hepimiz eğitimimizi çok önemsiyoruz.

Kübra: Babanın size nasihati nedir?
Hedil: Suriyeliyim. 19 yaşındayım. Ege Üniversitesi Eczacılık bölümü birinci sınıf
Hedil: Mutlaka okuyun, mesleğiöğrencisiyim. Yaklaşık üç yıldır
Devlet
her
ay
nizi elinize alın diyor; çünkü mesannem, babam ve kardeşlerimle
lek sahibi olmak hayatı kolaylaştıpara yardımı
ülkemizdeki savaştan ötürü Türkirıyor.
ye’deyiz. Babam Türkiye’ye bizden
yapıyor.
bir yıl önce geldi. Önce gelip bir
Kübra: Babanın mesleği nedir?
Ayrıca yemek
düzen kurması gerekiyordu bizi de
Ülkenizden ayrılmadan önce ne
kartı veriyor.
Türkiye’ye alması için. Yine de pek
işle uğraşıyordu?
Türkiye’ye ilk
öyle programlı gelmiş sayılmayız.
Hedil: Babam aslında hukuk
Suriye’den hiçbir şeysiz ayrıldık.
geldiğimizde
mezunu; ama aldığı eğitimle bağSavaşın ortasında bundan başka
lantılı bir işte hiç çalışmadı. Daha
Türk
Kızılay’ı
çaremiz yoktu. Türkiye bizi bağrıdoğrusu çalışacak imkan bulamatarafından
na bastı. Bizi sınırda Türk Kızılay’ı
dı. İçinde bir ukdedir. Hep kendi
karşıladı. Arabalarıyla kampa ulaşkarşılandık.
işiyle uğraşmak istedi. Biz Suritırdı. Kıyafet ve gıda yardımı yaptı.
Kampa
ye’de merkezde değil, bir köyde
Antakya’ya yerleştik. Uzun süre
yaşıyorduk. Orada küçük bir fabyerleştirildik.
orada kaldık. Suriye’de okullar
vardı. Babam komşu köykapatılmıştı, liseyi bitirememiştim;
Her ihtiyacımız rikamız
lerden süt alır, fabrikada yoğurt ve
lise eğitimimi Antakya’da tamamkarşılandı.
peynir gibi süt ürünleri yapardı.
ladım. Ardından Tömer’de Türkçe
Daha sonra bir dükkan açtı. Bu
eğitimi gördüm. Ailem hâlâ Andükkanda, ürettiklerini ve daha değişik ürünleri
takya’da yaşıyor. Bense İzmir’e Türkiye Burslasatıyordu. Yiyecek her şey vardı.
rı’nı kazandıktan sonra, üniversite okumak için,
Kübra: Yiyecek demişken, ülkenizde en çok ne
bu yılın başında geldim. Ayrıca üç kız, iki erkek
yenir?
kardeşim var; ben altı kardeşin en büyüğüyüm.
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Hedil: Et çok yenir. Ben sevmiyorum pek. Lahmacun, kebap buradaki gibi bizde de vardır. Lavaşla da yeriz; ama sizin lavaşınızdan daha farklı
bizimki. Hamuru daha ince.
Kübra: Burada zannediyorum yeme-içme konusunda çok sıkıntı yaşamıyorsundur. Benzer
kültürlere sahibiz. Dolayısıyla benzer yemekler
yeniyor. Biz de eti çok severiz. Fark etmiş olmalısın ki dilde de çok benzerliklerimiz var. Türkçede kullandığımız birçok kelime esasında dilimize
Arapçadan gelme. Bu senin Türkçeyi öğrenmeni
kolaylaştırıyor mu?”
Hedil: Evet kesinlikle. Bazen konuşurken Türkçe bir kelimeyi hatırlayamazsam, Arapça söylüyorum ve tutuyor. Bazen de elbette tutmuyor….
Ama demek istediğim, hakikaten de Türkçe’nin
günlük kullanımında çok fazla Arapça kelimeye
rastlıyorum. Dolayısıyla Türkçe hiç bilmediğim,
sıfırdan öğrendiğim bir dil gibi değil. Öğrenmesi
çok zor değil. Zaten Tömer’de aldığımız altı aylık
eğitimle epey yol kat ettik. Orada birinci oldum.
Bir gün öğretmenim; ‘Ben de kendimi Türkçe
biliyor sanırdım; sen benden daha iyi biliyorsun’
demişti, sağ olsun.

zılay’ı tarafından karşılandık. Kampa yerleştirildik.
Her ihtiyacımız karşılandı. Kıyafet, gıda, barınma… Buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu.
Yani şimdi düşünüyorum da, Türkiye bizim elimizden tutmasaydı biz ne yapardık?”
Kübra: Hedil, siz köyde oturuyordunuz. Savaş
sizin köyünüze nasıl ulaştı?
Hedil: Savaş başlangıcında bizim köyümüzde
bir şey yoktu. Olayları televizyondan izliyorduk.
Sonra bizim köydekiler “Sizi istemiyoruz!” diye
ayaklandılar yönetime karşı. Askerler köye gelip
ateşle karşılık verdiler. Yakınlarımızdan ölenler
oldu. Sonra şiddet arttıkça arttı. Orada yaşamak
her geçen gün daha zor olmaya başladı… Askerler her sokak sonunda yolumuzu kesip teftiş
yapıyorlardı. Küçücük şeylerden insanları hapse
atıyorlardı. Babamı da böyle küçük bir sebepten
hapse götürmüşler. Küçük kardeşim de oradaymış. Babamın arkadaşı kardeşimi eve getirdi. Kardeşim birkaç saat gözleri kocaman açık şekilde
durdu; hiç konuşmadı. Sorular sorduk, cevaplamadı. Annem çok üzüldü. Şöyle düşünürüz: Eğer
bir kişi hapse girerse; çıkamaz.

Kübra: Hakikaten de öyle. Hem konuşanın
söylediklerini doğru anlıyorsun, hem anlatmak
istediğini dosdoğru şekilde anlatıyorsun. Tebrik
ederim. Peki annen, baban, kardeşlerin Türkçeyi
konuşabiliyorlar mı?
Hedil: Maalesef çok değil. Zaten onların bulunduğu bölgedeki Türkler Arapçayı çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla annemler onlarla Arapça
konuşuyor, anlaşıyor. O yüzden annemlerin
komşularımızla ilişkisi çok iyi. Kardeşlerim okulda Türkçe eğitim gördükleri için onların Türkçesi
annemlerinkinden daha iyi. Babam dil bilmediği
için iş bulamıyor.
Kübra: Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
Hedil: Devlet her ay para yardımı yapıyor. Ayrıca yemek
kartı veriyor. Türkiye’ye
ilk geldiğimizde Türk Kı-
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Kübra: Peki baban hapishaneden nasıl çıkabildi?
Hedil: Yüksek rütbeli bir asker tanıdığımız vardı.
Onunla konuştu akrabalarımız. Çok şükür sonra
babamı çıkardılar. Babam, ‘Ben hapiste görülmez
şeyleri gördüm; artık Suriye’de yaşanmaz’ diyordu. Babam bir süre dağda yaşadı. Annem, babama ulaştırmak için kıyafetlerin altında ekmek saklıyordu. Sonra askerler bunu öğrenince annemi
engellediler. Babam da Türkiye’ye gelmeye karar
verdi. Bizden, Suriye’den ayrılmak istemedi; ama
tekrar hapse girmek istemiyordu.
Kübra: Köyünüzden sizden başka ayrılan oldu mu?
Hedil: Oldu… Teyzem de burada, çocukları da… Daha birçok kişi… Babaannem köyden
ayrılmak istemiyor. “Burada ölmek istiyorum”
diyor…
Kübra: Bize biraz köyünden, oradaki yaşantından bahseder misin?
Hedil: Köyümüz yemyeşildi. Hava çok güzeldi.
Sabah erkenden kalkardık. Tavuklarımız ve koyunlarımız vardı… Çocuktuk. Koyunların arkasından koşardık… Oyunlar oynardık… Badem
ağacım vardı. Ben ektim kendi ellerimle. Çok
küçüktü. Beş yıl geçti kocaman oldu. Moralim
bozuk olduğunda oraya gider altında uzanırdım.
Oooh… Küçükken badem vermezdi, büyüyünce
badem de vermeye başlamıştı. Okulumuz evimize yakındı. Yürüyerek giderdik. Yaşlıları görürdük,
evlerinin önünde, ağaç altlarında dinlenirlerdi.
Köyde Hristiyanlar da vardı. Ayrıca yan köyümüz
Hristiyan köyüydü. O insanlarla din çatışması hiç
yaşamadık. İlişkilerimiz çok iyiydi. Babamı iyi bilir-

lerdi. Burada eğitimimi tamamlayıp
ülkeme dönmek
istiyorum. Savaşın
bir an önce bitmesi için dua ediyorum.
Kübra: Ege Üniversitesi’nde almakta
olduğun
eğitimden memnun musun? Derslerdeki dilin anadilin olmaması senin
için çok büyük bir
sıkıntı oluyor mu;
konuları
öğrenmeni zorlaştırıyor
mu?
Hedil: Çok şükür
çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorum
dil
konusunda.
Okulumdan
ve
verdikleri eğitimden çok memnunum. İlk dönemden alamadığım derslerim var, okula geç yazıldığım için. Onları yazın tamamlayacağım inşallah.
Bu dönem ise derslerim çok iyi. Tüm dersler
Türkçe; fakat Tömer’de aldığım Türkçe eğitimi
sayesinde anlatılanları anlamakta çok sıkıntı yaşamıyorum. Arkadaşlarım bana bir yabancı gibi
değil, kendilerinden biri gibi davranıyorlar, bu
beni çok mutlu ediyor. Öğretmenlerim ise çok
anlayışlılar. Derslerde anlamadığım bir nokta

Eczacılığın ülkemde kadınlar için uygun
bulunması da benim bu bölümü seçmemi büyük
ölçüde etkiledi. Ayrıca yorucu ve meşakkatli
bir meslek değil. En önemlisi, ilaçlarla ciddi
tedaviler gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığı için
bizim de elimizden bir şey gelse ne güzel olur…
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okumak çok istemiştim. Kısmet değilmiş. Şükür
ki burada Ege’de okuyorum.
Kübra: Demek hayalini kurduğun bir üniversite
vardı öyle mi… Neden Halep Üniversitesi? Ayrıca merak ediyorum da Hedil, niçin eczacılık okumak istedin?
Hedil: Babam Halep Üniversitesi’nden mezun.
O yüzden hep orada okumanın hayalini kurdum.
Kan görmeye dayanamıyorum; bu sebeple tıbbı
seçmedim. Eczacılığın ülkemde kadınlar için uygun bulunması da benim bu bölümü seçmemi
büyük ölçüde etkiledi. Ayrıca yorucu ve meşakkatli bir meslek değil. En önemlisi, ilaçlarla ciddi
tedaviler gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığı için bizim
de elimizden bir şey gelse ne güzel olur…
Kübra: Peki eczacılık ülkende gelişmiş bir sektör
mü? Kolayca iş bulabilecek misin?
Hedil: Evet Suriye’de eczacılık gelişmiş bir alan.
Çok eczane var. Ayrıca dediğim gibi, bizim orada
kadınlar için eczacılık çok uygun görülür. Kadınlar,
puanları tıbba yetse bile eczacılığı tercih ederler.
Savaş biter ve Suriye eski Suriye olabilirse kolayca iş bulabilirim…
Kübra: Ülkende kadınların okuması ve çalışması
nasıl karşılanır?
Hedil: Savaş öncesinde gayet normaldi. Kadınlar
hem özel yerlerde hem devlet kurumlarında çalışırlardı. Savaş çıkınca, her şey gibi bu da olumsuz
anlamda etkilendi. Kadınlar şiddete maruz kaldılar; erkekler hapisteydi. İş yoktu, para yoktu,
elektrik yoktu, su yoktu…

olduğunda derhal soruyorum. Konuyu sabırla
anlatıyorlar. Suriye’de savaştan dolayı eğitimimi
tamamlayamamıştım daha önce söylediğim gibi.
Orada tarihi Halep Üniversitesi’nde eczacılık

Kübra: Hedil hikayeni bizlerle paylaştığın, Her
Boydan’a misafir olduğun için çok teşekkür ederim. Seni tanımaktan memnuniyet duyduk. Savaşın bir an önce bitmesini diliyorum.
Hedil: Teşekkür ederim. Ben de çok memnun
oldum.
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CHAİRİL ANWAR
1922 Doğumlu Endonezyalı
bir şair ve “1945 Kuşağı”nın
yazarlarından biridir. Yaklaşık
96 eseri vardır ve bunların
70’i kişisel şiirdir.
Kuzey Sumatra’nın Medan
şehrinde doğdu ve büyüdü.
1940 yılında annesi ile Batavia’ya taşındı. Burada yerel
edebiyat atölyesine katılmaya başladı. Chairil Anwar
1942’de ilk şiirini yayınladıktan sonra yazmaya devam
ediyordu. Ancak şiirleri, o
zamanda Endonezya’ya işgal eden Japonlar tarafından
sansürleniyordu. İsyancı olarak yaşayan Chairil Anwar
çok çeşitli konularda yazıyordu ve yazdıklarından birçoğu
ölümle ilgili idi. 1944’de Cakarta’da bilinmeyen bir hastalıktan öldü.
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AKU
Kalau sampai waktuku
‘Ku mau tak seorang ‘kan merayu
Tidak juga kau
Tak perlu sedu sedan itu
Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang
Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang
Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang pedih peri
Dan aku akan lebih tidak perduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi

BEN
Zamanım geldiğinde
Ayartmasın beni kimse
Sen olsan bile
Ağlamaya gerek yok
Sürüden atılan
Vahşi bir hayvanım ben
Kurşunlar bedenimi delsin
Alev alev, yine de hücum ederim
Ağılı ve yaralı koşarım
Koşarım
Bu keskin acı gidene kadar
Ve hiç de umursamam
Bin yıl daha yaşamak isterim

Çeviren: Vera Febrina Harludi
Endonezyalı. İstanbul Ticaret Üniversitesinin İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi.
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TAUFİK ISMAİL
Endonezyalı bir şair ve eylemcidir. Özellikle Sukarno sonrasında döneminde “66 Kuşağı”
öncülerinden biri olarak kabul
edilir.
Bu şiir 1945 yılında cumhuriyet
ilanından sonraki zamanları anlatmaktadır.

1946:
LARUT MALAM SUARA SEBUAH TRUK
Sebuah truk laskar menderu
Masuk kota Salatiga
Mereka menyanyikan lagu
‘Sudah Bebas Negeri Kita’
Di jalan Tuntang seorang anak kecil
Empat tahun, terjaga:
‘Ibu, akan pulangkah bapa,
Dan membawakan pestol buat saya?’
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1946:
GECE YARISINDA KAMYONUN SESİ
Bir asker kamyonu kükreyerek
Salatiga şehrine girdi
Şarkı söyleyerek
‘Milletimiz Bağımsızdır!’
Tuntang sokağında küçük bir çocuk vardı
Uyanık, dört yaşında:
“Babam gelecek mi ana,
Ve silah getirecek mi bana?”

Çeviren: Vera Febrina Harludi
Endonezyalı. İstanbul Ticaret Üniversitesinin İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi.
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YANNİS RİTSOS
Yunan şair. Peloponez yarımadasında
Monemvasia’da doğdu. Ritsos liseyi
bitirdikten sonra, on yedi yaşında Atina’ya gitti. Daha sonra yüksek öğrenimden vazgeçti. 1927–1931 yıllarını
verem hastalığı nedeniyle bir sanatoryumda geçirdi.

ΕΙΡΉΝΗ
Στον Κώστα Βάρναλη
Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.
Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα,
είναι η ειρήνη.
Ο πατέρας που γυρνάει τ’ απόβραδο μ’ ένα φαρδύ χαμόγελο στα μάτια
μ’ ένα ζεμπίλι στα χέρια του γεμάτο φρούτα
κ’ οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπό του
είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο,
είναι η ειρήνη.
Όταν οι ουλές απ’ τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου
και μες στους λάκκους που ‘σκαψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα
και στις καρδιές που ‘καψε η πυρκαϊά δένει τα πρώτα της μπουμπούκια η ελπίδα
κ’ οι νεκροί μπορούν να γείρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο
ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου,
είναι η ειρήνη.
Ειρήνη είναι η μυρωδιά του φαγητού το βράδι,
τότε που το σταμάτημα του αυτοκίνητου στο δρόμο δεν είναι φόβος,
τότε που το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει φίλος,
και το άνοιγμα του παράθυρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός
γιορτάζοντας τα μάτια μας με τις μακρινές καμπάνες των χρωμάτων του,
είναι η ειρήνη.
Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κ’ ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.
Τότε που τα στάχυα γέρνουν τόνα στ’ άλλο λέγοντας: το φως το φως, το φως,
και ξεχειλάει η στεφάνη του ορίζοντα φως
είναι η ειρήνη.
Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες,
τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατώφλι σε κατώφλι τη νύχτα
τότε που τ’ ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει απ’ το σύγνεφο
όπως βγαίνει απ’ το κουρείο της συνοικίας φρεσκοξυρισμένος ο εργάτης το Σαββατόβραδο
είναι η ειρήνη.
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BARIŞ
Çoçuğun rüyası barıştır.
Annenin rüyası barıştır.
Ağaçların aşağındaki sevgi sözleri,
Barıştır.
Akşam üstünde gözlerinde geniş bir gülcülükle dönen baba
Meyvelerle dolu bir zembille ellinde
Ve alında terinin damlaları
Pencerede donan suyla çömleğin damlaları gibi,
Barıştır.
Dünyanın yüzünün içinde yararlardan yara izilerin kapandıkları zaman
Ve güllelerin kazdıkları kuyularda ağaçları dikiyoruz
Ve yangının yaktığı kalplerde ümit ilk tomurcuklarını bağlıyor
Ve ölüler yanlarına eğebilirler ve şikayetsiz uyuyabilirler
Kanları boşa gitmediğini bilerek,
Barıştır.
Akşam yemeginin kokusu barıştır,
Arabanın durmasının yolda korkunç olmadıgı zaman
Kapıda çalmanın dost dedigi zaman
Ve pencerenin açılması her saat gök dedigi zaman
Renklerinin uzak çanlarıyla gözlerimizi kutlarak
Barıştır.
Uyanan çocuğun önünde bir bardak sıcak sütle ve bir kitap barıştır.
Başakların birbirine eğildikleri zaman söylerken: ışığı, ışığı, ışığı
Ve ışıkla ufuğun ağzının taştığı zaman
Barıştır.
Cezaevilerin onarıldıkları zaman kütüphaneler olmak için
Gecede eşikten eşiğe bir şarkının bindiği zaman
Bahari aynın buluttan çıktığı zaman
Cumartesi akşamında mahallenin berber dükkanından yeni tıraşlı işçinin
çiktiği gibi
Barıştır.
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Τότε που η μέρα που πέρασε
δεν είναι μια μέρα που χάθηκε
μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδι
κ’ είναι μια κερδισμένη μέρα κ’ ένας δίκαιος ύπνος
τότε που νιώθεις πάλι ο ήλιος να δένει βιαστικά τα κορδόνια του
να κυνηγήσει τη λύπη απ’ τις γωνιές του χρόνου
είναι η ειρήνη.
Ειρήνη είναι οι θημωνιές των αχτίνων στους κάμπους του καλοκαιριού
είναι τ’ αλφαβητάρι της καλοσύνης στα γόνατα της αυγής.
Όταν λες: αδελφέ μου — όταν λέμε: αύριο θα χτίσουμε
όταν χτίζουμε και τραγουδάμε
είναι η ειρήνη.
Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά
κ’ οι καμινάδες δείχνουν με σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία,
τότε που το μεγάλο γαρύφαλλο του δειλινού
το ίδιο μπορεί να το μυρίσει ο ποιητής κι ο προλετάριος
είναι η ειρήνη.
Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων
είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου
είναι το χαμόγελο της μάνας.
Μονάχα αυτό.
Τίποτ’ άλλο δεν είναι η ειρήνη.
Και τ’ αλέτρια που χαράζουν βαθιές αυλακιές σ’ όλη τη γης
ένα όνομα μονάχα γράφουν:
Ειρήνη. Τίποτ’ άλλο. Ειρήνη.
Πάνω στις ράγες των στίχων μου
το τραίνο που προχωρεί στο μέλλον
φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα
είναι η ειρήνη.
Αδέρφια μου,
μες στην ειρήνη διάπλατα ανασαίνει
όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του.
Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου,
αυτό ‘ναι η ειρήνη.
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Geçen gün
Kaybolan bir günün olmadıgı zaman
Ama gecenin içinde sevinçin yapraklarını birdirdiği kök
Ve kazançlı bir gün ve haklı bir uyku
Güneşin aceleyle bağcıklarını bağladığını tekrar hissettiğin zaman
Zamanın köşesinden üzüntüyü avlamak için
Barıştır.
Yazın ovalarında ışınlarının otlukları barıştır
Şafakın dizlerinde iyiliğin alfabesidir
Söylediğin zaman: Kardeşim - söylediğimiz zaman: yarın inşa edeceğiz
İnşa ettiğimiz zaman ve şarkı söylediğimiz zaman
Barıştır.
Ölümün kalbin küçük yerini tuttuğu zaman
Bacaların mutluluğa kesin parmaklarla gösterdikleri zaman
Günbatımının büyük karanfili
Aynıyı hem şairin hem proleterin kokabildikleri zaman
Barıştır.
Adamların sıkı elleri barıştır
Dünyanın masasında sıcak ekmektir
Annenin gülümsemesi
Sadece bu
Başka bir şey barış değil
Tüm yerde derin evlekleri kazıyan sabanlar da
Sadece bir isim yazıyorlar
Barış. Başka bir şey yok. Barış.
Dizlerimin raylarının üstünde
Gelecek doğruya ilerleyen tren
Buğday ve güllerle yüklenmiş
Barıştır.
Kardeşlerim
Barışın içinde geniş olarak nefes alır
Bütün dünya tüm rüyalarıyla
Elle veriniz Kardeşlerim
Bu barıştır.

Çeviren: Maria Ntisli
Yunanistanlı. Osmangazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü’nde Doktora
öğrencisi.
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ARDAK NURGAZI
Kazak şair, denemeci ve
eleştirmen Ardak Nurgazı,
1972 yılında doğdu. Eğitimini
tamamladıktan sonra 1995
yılında yayıncılığa başladı.
2006 ve 2008 yılları arasında
Kazakistan’da iki ayda bir çıkan Yabancı Edebiyatlar dergisinin editörlüğünü üstlendi. Halen Alma-Ata Akşam
gazetesinde muhabir olarak
çalışan Nurgazı’nin, A Book
of Pseudo Freedoms (2009)
ve A Collection of Humming
Birds (Çince ve Kazakça,
2012) isimli şiir kitaplarının
yanı sıra, Modern Kazak Şiiri (2010) başlıklı bir eleştirel denemesi ve Horizontal
Strokes and Dots (2010)
adlı, kısa öykülerden oluşan
bir eseri bulunmaktadır.

ГҮЛ
Бір сабақ гүл үзіп алып
ұсындым күнге
Өрт болып жанған,
Шұғыласын шашып
Жалғыздыққа мәңгі айрылмас
серік болған,
Тастай қатқан түннен безіп.
Шалқыған алауын сездім
Жұмыр жүрегіммен
Ол да соғады
Бір ашылып — бір жұмылып
Алауын жақпай
Бұлқынады
Жағаға ұрылған толқындай
Көбігін шашқан,
Тебіренісімен.
Күн шуағын сыйлады гүлге
Өзіндей қызарған
Мәңгі солмайтын.
Жүрегім де толқиды гүл болып
Тасыған бетінің қаны сабағында.
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ÇİÇEK
Bir sabah çiçeği dalından koparıp
Alev alev yanan güneşe sundum
Güneş ki yalnızlıktır onun yoldaşı
Saça saça ışığını
Bezmiş kopkoyu geceden
Alevin parlayışını duydum
Telaşla bir açılıp bir kapanan
Serçe yüreğimde
Dalgalar gibi köpüğünü
Saça vuran sahile
Güneş armağan etti çiçeğe
Hiç solmayacak
Kıpkızıl ışığını
Yüreğim de dalgalandı çiçek gibi
Taç yapraklarına yürüyen
Bir damla kanla

Çeviren: Marzhan Kaliyeva
Kazakistanlı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi.
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ШАГЫЙРЬ
Төн утырып шагыйрь шигырь язды,
Ак кәгазьгә тамды яшьләре.
Тышта давыл иде; бертуктаусыз
Күк күкрәде, яшен яшнәде.

MUSA CELİL
Şair, yazar, oyuncu ve çevirmen olan Musa Celil, Sovyet
devri Tatar edebiyatının en
mühim simalarından biridir.
1906’da Orenburg’da başlayan hayatı 1944’tebir Alman esir kampında hazin bir
şekilde son bulmuştur. Kısa
ömrüne pek çokşey sığdırmış
olan Musa Celil, Tatar operası ve Tataristan Yazarlar Birliği
gibi sanatsal ve kültürel oluşumlara da önemli katkılarda
bulunmuştur. Şiirden librettoya kadar oldukça geniş bir
tür aralığında eserler veren
Musa Celil’in en önemli eseri
tutsaklık yıllarında kaleme aldığı Moabit Defterleri’dir.

Җил ишектән кереп өстәлдәге
Кәгазьләрне чәчте, туздырды.
Аннан чыгып тышка, йөрәк яргыч
Ачы тавыш белән сызгырды.
Тау-тау булып дәрья дулкынланды,
Яшен сукты калын имәнне.
Эчпошыргыч шомлы тынлык басты
Тирәдәге карсак өйләрне.
Тик төн буе шагыйрь бүлмәсендә
Ут балкыды көннән яктырак.
Давылланып, аның йөрәгеннән
Ак кәгазьгә хисләр актылар.
Шагыйрь торды тынып таң алдыннан,
Язганнарын җыйнап яндырды.
Үзе китте чыгып...
Җил басылды,
Давыл тынды, ал таң кабынды.
Төн утырып шагыйрь нәрсә язды?
Нинди хисләр аны ярсытты?
Язганнарын биреп җил иркенә,
Таңда үзе кая ашыкты?
Давылланып, көчле җилләр исәр
Йокыгызны бүлеп кичләрен,
Давыл белән туган таң нурлары
Сөйләр сезгә аның хисләрен.
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ŞAİR
Gece oturup şair şiir yazdı,
Ak kağıda damladı gözyaşları.
Dışarısı fırtınaydı; hiç durmadan,
Gök gürledi, şimşek çaktı.
Yel kapıdan girip masadaki
Kağıtları saçtı, dağıttı.
Sonra çıkıp dışarıya, canhıraş
Bir ıslık çaldı.
Derya dağlar gibi dalgalandı,
Yıldırım düştü kalın meşeye.
Ürpertici bir dinginlik kapladı
Etraftaki alçak evleri.
Ama gece boyu şairin odasında
Işık parladı günden daha aydın.
Dalgalanıp onun yüreğinden
Ak kağıda hisler aktı.
Şair kalktı suskun, şafaktan önce
Yazdıklarını toplayıp ateşe verdi.
Çıkıp gitti kendisi de...
Rüzgar dindi,
Fırtına durdu, tan ağardı.
Gece oturup şair ne yazdı?
Hangi hisler onu heyecanlandırdı,
Yele verip yazdıklarını
Tan vakti nereye seğirtti?
Dalgalanıp güçlü yeller eser
Uykunuzu bölüp geceleri,
Fırtınayla doğan tan nurları
Söyler size onun hislerini.

Çeviren: Alina Minsafina
Rusyalı. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi
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ÇANAQQALA
ABDULLAYEV BAHADUR
FERMANOĞLU
1939 senesinde Azerbaycanın Daşkesen kasabasının
Muşafag köyünde dünyaya
geldi. Lise eğitmini Gencede
bitirdi. 1969 senesinde Gence Devlet Universitesinin
Filoloji bölümünden mezun
oldu. Ömrünün 40 yılından
fazlasını öğretim görevlisi
olarak yaptı. 1983- den bu
gune kadar Azerbaycan Yazarlar Birliğinin üyesi. “Annemin Ninnisi”, “ Dört Çığır”, “
Ben şimdi bildim”, “ Yüreğim
emanetdir”, “Kalbimi büktüm güze” isimli şiir kitapları
basılmıştı.

Çanaqqala döyüş yeri,
Hər əsgəri uçmaz qala,
Şəhidlərin bu torpaqda
Son mənzili Çanaqqala.
Hər türk oğlu bu savaşda
Özü boyda bir mərmiydi.
Seçmədilər şəhid olan
Xocamıydı, bir ərmiydi.
Geri dönən namərd olar
Ölüm-dirim savaşında.
Türk balası nəfəs alır
Çanaqqala havasında.
Bu torpağın igidləri
Bir çapılmaz qayadılar.
Türkün məğrur bayrağını
Qanlarıyla boyadılar.
Öndə ölüm, arxa Vətən !
Qalib- sevən tərəf idi.
Tanıdılar türk oğlunu,
Burda ölmək şərəf idi .
Ölən əsgər səngər oldu,
Gen sinəsi güllə yeri.
Bu yerləri seyr etməyə
Bayraq rəngli güllə yeri.
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Çanaqqala böyük türkə
Taleyin öz diktəsidir.
Çanaqqala ulu türkün
Ölüm, qalım nöqtəsidir.
Anam bizə ağlamayın,
Yağılardan bac almışıq.
Ölüm yoxdur daha bizə,
Biz ölməyi bacarmışıq.
Qoy eşitsin, bilsin yağı
Biz əsgərik, sərkərdəyiz.
Ölməmişik, vuruşuruq,
Qəbrimizlə səngərdəyik.
Qarı düşmən ayaq açar
Öz qanında boğulmasa.
Vətən özü şəhid olar
Hər gün şəhid doğulmasa.
		
Biz vətənə qovuşmuşuq
Bu torpaqdan üstün nədir?
Ana Vətən, uca Vətən
Sinəmizin üstündədir!

ÇANAKALE
Çanakkale savaş yeri
Her askeri çökmez kale
Şehitlerin bu toprakta
Son menzili Çanakkale
Her türk oğlu bu savaşta
Kendisi kadar bir mermiydi
Seçmediler şehit olan
Hocamıydı, bir ermiydi,

Çanakkale büyük Türke
Talihin öz yazısıdır
Çanakkale ulu türkün
Ölüm - kalım noktasıdır

Geri dönen namert olur
Ölüm- kalım savaşında
Türk yavrusu nefes alır
Çanakkale havasında

Anam bize ağlamayın
Düşmanlardan öc almışız
Ölüm yoktur artık bize
Biz ölmeyi becermişiz

Bu toprağın yiğitleri
Bir geçilmez kale idiler
Türkün mağrur bayrağını
Kanlarıyla boyadılar

Bırak duysun bilsin düşman
Biz askeriz serkerdeyiz
Ölmemişiz vuruşuruz
Kabrimizle sengerdeyiz

Önü ölüm, arka Vatan
Galip, seven tarafıydı
Tanıdılar Türk oğlunu
Burda ölmek şerefiydi

Gaddar düşman hemen kaçar
Kendi kanında boğulmasa
Vatan kendi şehit olur
Her gün şehit doğulmasa

Ölen asker senger oldu
Gen göğüsü mermi yeri
Bu yerleri seyir etmeye
Bayrak renkli mermi yeri

Biz vatana kavuşmuşuz
Bu topraktan üstün nedir?
Ana Vatan, yüce Vatan
Göğsümüzün üzerindedir!

Çeviren: Selviye Svanidze
Azerbaycanlı. Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi.
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DËSHIRA

NAIM FRASHËRI
(Doğumu 1846, Fraşıri - Ölümü
1900, İstanbul)
Osmanlı yazar ve şair. Arnavut edebiyatında ulusal rönesans (Rilindja Kombëtare)
denen dönemin en seçkin
temsilcilerinden biridir.
Tanzimat Edebiyatının ünlü
adı Şemsettin Sami’nin ağabeyi, Abdül Bey’in kardeşi
ve Galatasaray’ın kurucularından Ali Sami Yen’in amcasıdır. Çok kültürlü bir kişiydi,
düşünce ve duygularını Arnavutça olduğu kadar Türkçe, Farsça ya da Yunanca da
dile getirdi, böylece ülkesinin yurtdışında tanıtılmasına katkıda bulundu.. Ayrıca
gazetecilik yaptı. İstanbullu
Arnavut aydınlar tarafından
çıkarılanDrita dergisine katkıda bulundu.
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Zot!
Sot
Jam,
Kam,
Shoh,
Njoh,
Rronj,
Shkonj;
Kam gas
Dhe flas
E them
Të kem
Ditë,
Dritë,
Jetë,
Vetë,
Ah, dua,
Që thua,
Të mos vdes,
Po të mbes
Përjetë
Të ketë
Shpirti im
Pa mundim
Shëndenë
Të jenë
Me mua
Sa dua.
Sonte jam gjall’,
E jam mirë,
Po kam dhe mall
E dëshirë,
Zot i vërtetë
I gjithësisë!
Të rronj përjetë
Ndaj njerëzisë!
Ti ke në dorë,
Çdo gjë që të duash;
Nukë je i gjorë,

Arrin që të thuash;
Pa bëhenë gjithë ç’dua,
Po të më dëgjosh mua,
Le të bëhetë thua,
Dhe gjithë janë bërë!
Atë që thua ti vetë,
Zot i math e i vërtetë!
Ajo bënetë në jetë,
Edhe mbaronet’ e tërë!
Ti epi jetë njerëzisë,
Shto e beko dhe bagëtinë,
Se ti je Zot’ i gjithësisë,
Në dorëz’ e ke mirësinë
Njerëzis’ epi jetë të gjatë,
Mundimet fare nga jeta ngreji,
Djepinë shkret’ e lugënë thatë
Mos e shih kurrë, po mbushur leri.
Fal
Dhe ep
Gjithë ç’ke
Nga të mirat,
E të pështirat
Hidhi këtje,
A vari më ndonjë grep,
A mbuloji më ndonjë mal,
E lërë vetëm mirësitë,
Fal edhe dritë e jet’ e ditë
Le të prehet gjithë njerëzija
E të mos ketë kurrë të këqija;
Ligësitë, djallëzitë e marrëzitë
Le të mos rrojnë paskëtaj edhe një ditë
Veç mirësija në këtë jetë të mbretëronjë,
Urdhëri yt, puna jote, Zotth’ i math e i
vërtetë,
E v^ërteta le të rronjë, gënjeshtra le të
pushonjë
Bëj si të duash, ç’të them unë Zot i
vërtetë? Ti e di vetë!

ARZU
Rab !
Bugün
Burdayım ,
Varım,
Görüyorüm
Tanıyorum
Yaşıyorum
Huzurluyum
Ve konuşuyorum.
Varım..!
Gün,
Işık,
Hayat,
Her biri
Ah, istiyorum
Söylüyorsun
Ölmememesi için ,
Ama kalır
Sonsuza kadar ,
Varsın
Ey ruhum
Kolaylıkla
Sağlıkla
Varsın
Benimlesin
İstediğim kadar.
Bu gece hayatayım
Ve iyiyim
Ama özlem de var
Ve arzu,
Gerçek Rab
Evrenin!
Sonsuza kadar yaşasınlar
İnsanlık karşısında!
Elinde herşeyin var
İstediğiniz her şeyin;
Zavalı değilsin,
Söylemeye ulaşırsın ki

Evet istediğim herşeyi olursun
Ama beni dinleseydin
Olursun diyorsun
Ve tümü yapıldı!
Kendinizi ne istediğiniz,
Ve tüm bitirilmiş!
Siz insanlığı hayatı ver,
Varlığını kutsama ekle
Evrenin Rab-bbi,
Eline iyiliğine var
İnsanlığa uzun ömür ver
Zahmetler hayatına kaldır
İşlenmemiş toprak vadi kuru
Hiç görme,ama doldurmuş bırak.
Affet
Ve ver
Herşeyin ne ver
İyiliklerden
Ve kötülüklerden
Burada atla,
Yada bir olta asılı
Yada bir dağda örtme,
Sadece iyilikler bırak,
Işık hayat ve gün ver
Tüm insanlar sevinsinler
Ve kötülük asla olmasın;
Kötülük ve ahmaklık
Bundan sonra yaşamamamasın,
Sadece iyilik hayata kalsın
Senin emir, senin iş, büyük Rab ve gerçek,
Gerçek yaşasın yalancılık durursun.
İstediğini yap, ne desem gerçek Rab? Kendini biliyorsun!

Çeviren: Zuale Rexhepi
Sırbistanlı. Ege Üniversitesi Lisans öğrencisi.
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Kenyalı Süleyman:
“ SÖMÜRGELER SEBEBİYLE
HRİSTİYANLIK DİNİ VE
GELENEKLERİNE GÖRE EĞİTİM ALDIM.”
Röportaj: Abdurrahman Badeci
Abdurrahman: Süleyman öncelikle ülkemize
ve Her Boydan dergisi için hazırlamış olduğumuz
röportajımıza hoş geldin. Türkiye’ye gelmeden,
yani Türkiye Bursları’na başvurmadan önce kendi yaşantın ile ilgili biraz kendinden ve ailenden
bahseder misin?
Süleyman: Kenyalıyım. Yüksek lisans eğitimine
kadar ülkemdeydim. Ailemden uzakta ve yurtlarda kalarak, devlet kredileriyle lisans eğitimimi tamamladım. Ailem köyde yaşıyor ve çiftçilikle uğraşıyor. Geçimimizi çeşitli meyve, sebze
ekip-biçerek sağlıyoruz. Bunları satmıyoruz.
Daha çok kendimiz üretip, tüketiyoruz. Ancak
yetiyor zaten! Dört erkek, üç kız olmak üzere
yedi kardeşim var ve ben ailenin en küçüğüyüm.
En büyük abim 48 yaşında ve ben de 28 yaşındayım. Babam, 81 yaşında. Hala dinçtir, kendi işini
görür, çiftçilik yapacak kuvvette, güçlü bir adam.
Abdurrahman: Baban hala çalışıyor yani?
Süleyman: Evet, çalışıyor fakat öyle sürekli bir
işte çalışmıyor. Dediğim gibi kendine yetecek kadar gücü kuvveti var. Yani gündüz kalkar, kahvesini
içer, ara sıra bahçeyle uğraşır, ağaçların bakımını
yapar, yabancı otları alır, geriye kalan zamanının
büyük çoğunluğunu evde oturarak geçirir.
Abdurrahman: Kardeşlerin okuyor mu peki?
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Süleyman: Evet kardeşlerimin hepsi okudu.
Yani babam o konuda bizi mahrum bırakmadı.
Zaten yapacakta bir şeyi yoktu. Okumasaydık,
tarlada kazma sallayacak, evde oturacak diğer
herkes gibi ölümü bekleyecektik. Tutunacak tek
şey var, o da okul. Türklerde de bu var gördüğüm kadarıyla, okul okumak ilim öğrenip faydalı
olmaktan ziyade devlete sırtını yaslayıp işini garantiye almak olarak görülüyor.
Abdurrahman: İyi gözlemlemişsin bizi. Peki,
kardeşlerin başka işlerle uğraşıyorlar mı?
Süleyman: Evet çalışıyorlar. İkisi öğretmen, biri
memur. Kız kardeşlerim için memur diyebilirim.
Onlarda devlette çalışıyor. Kız kardeşlerimden
yalnız biri çalışmıyor. Kendisi evli.
Abdurrahman: Anne bayağı yaşlı olduğundan
artık eskisi gibi çalışmıyorlar diyorsun. Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
Süleyman: Abilerim yardım ediyor. Onlar eve
bakıyorlar. Bizim ekip biçtiklerimiz ancak kendimize yetiyor. Dışarıdan para kazanabileceğimiz
pek bir iş alanı yok.
Mustafa: Hepiniz aynı yerde mi yaşıyordunuz?
Süleyman: Evet hepimiz bir arada yaşıyorduk.
Hala öyle yaşıyoruz. Başka bir yerde herkes ken-

İngilizce olmaya başladı. İngilizce artık neredeyse
ana dilimiz oldu. Başkent ve biraz gelişmiş bölgelerimizde insanlar İngilizce konuşabiliyorken köy
ve kasabalarda hala kendi yerel dillerimiz konuşulmakta yine de. Bir de eğitimimiz neredeyse
tamamen Hristiyan dinine ve geleneklerine göre.
Dolayısıyla Müslüman gençler okurken –ben deepey zorlanıyorlar.
Abdurrahman: Sizin, kendi diliniz nedir peki.

Sömürgeden sonra Kenya’da diğer
ülkeler gibi en başta toplumsal
yapı eskiye göre oldukça fazla
değişti. Mesela Kenya’da
yaşadığımız bölgede kırk beş
ayrı dil ve lehçe vardı. Sömürge
sebebiyle artık genel dil İngilizce
olmaya başladı. İngilizce artık
neredeyse ana dilimiz oldu.
di düzenini kolay kuramıyor Kenya’da. Fakir bir
ülke orası. Evli olan kardeşlerim bizden ayrılar
ama yine aynı köydeyiz. Kardeşlerimden yalnız
biri başkent Nairobi de yaşıyor.
Abdurrahman: Nairobi’deki kardeşin ne iş yapıyor?
Süleyman: Üniversitede öğretmenlik yapıyor.
Fizyoterapi bölümünde.
Abdurrahman: Peki Süleyman, biliyorsun Afrika ülkelerinin bir kısmı İngiliz bir kısmı da Fransa,
Almanya, İtalya gibi devletlerin sömürgesi altındaydı uzun süre. Bu ülkelerden biri de Kenya.
Kenya’nın sömürge devleti olmasından sonra
sosyal yapı değişti mi?.
Süleyman: Evet, sömürgelerden sonra Kenya’da diğer ülkeler gibi en başta toplumsal yapı
eskiye göre oldukça fazla değişti. Mesela Kenya’da yaşadığımız bölgede kırk beş ayrı dil ve
lehçe vardı. Sömürge sebebiyle artık genel dil

Süleyman: Kenya’nın kendi dili Sohili.. Fakat bizim yaşadığımız köyde konuşulan dil Luya.. Tabi
kırk beş ayrı dilin olması da bizim içinde bir takım
sıkıntılar oluşturuyor. Mesela her köyün kendine
ait ayrı bir dil ve lehçesi olduğundan farklı köylerle iletişim halinde olmak fazlasıyla sıkıntılı… Bu
da diğer köylerin dillerini öğrenmemizi gerekli
kılıyor.
Abdurrahman: Peki halkın İngiliz insanlarına ve
kültürlerine karşı bakış açısı nasıl ülkenizde?
Süleyman: Toplumun büyük bir kesimine göre
kötü ve yağmacı bir karaktere sahip olarak görülüyor fakat yine de azımsanmayacak pek çok
kişi İngilizleri aydın, bilgili, saygın, kültürlü ve kibar
insanlar olarak görüyor.
Abdurrahman: Halk sömürge dönemine ait
neler biliyor?
Süleyman: Köy ve kasabada yaşayan pek çok
kişi hala sömürgeyi bilmiyor. Ama İngilizce köylere kadar gelmiş, halk konuşuyor ama niye konuştuğunu bilmiyor.
Abdurrahman: Süleyman, merak ettiğim bir
konuda şu; ülkende genel olarak hangi dinler var?
Süleyman: Ülkemde, Hristiyanlık ve Müslümanlık var. Farklı köylerde bunların çeşitli mezhepleri de bulunmakta. Bunu yanı sıra Afrika
kültürünün çok eski zamanlarına dayanan kabile
dinleri de var.
Abdurrahman: Türkiye’yi ve Türkleri biliyorsunuz?
Süleyman: Türkiye’yi ve Türkleri biliyoruz. Osmanlı’dan biliyoruz. Fakat onlar ülkemizde çok
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Lisedeyken daha idealisttim
galiba. Ama pozitivist bir
idealizm değil. Başka bir
idealizm. Manevi bir idealizm
diyebilirim.

fazla bulunmuyorlar. Olanlar da özellikle başkentte yaşıyorlar.
Abdurrahman: Afrika ülkeleri fakirlikle karşı
karşıya.
Süleyman: Kısmen doğru olmakla birlikte şunu
söyleyebilirim; fakir ve zengin çeşitli faktörlere
göre dağılmış. Ülkemizin çöl şartlarında yaşayan insanlar kuraklık, göçebe hayat şartları gibi
sebeplerden dolayı daha fakirken; batı kısımda
yaşayan, çiftçilik, sanayi ve hizmet sektöründe
yaşayan insanlar daha iyi durumdalar. Doğu kısmı biraz daha kendi zor şartlar altında, dolayısıyla hizmet sektöründen de yararlanamıyorlar.
Mesela eğitim hakkından daha çok batıda olanlar
istifade edebiliyor. Batıda olanların yani bizim de
çok iyi istifade ettiğimiz söylenemez. Çünkü bu
taraftakilerde devlet desteğiyle okuyorlar. Devlet
borç veriyor okumanız için ve okul bittiğinde tekrar parasını geri alıyor. Eski borcunuzu ödeyene
kadar bir sonraki eğitimden istifade edemiyorsunuz. Eğer doğuda biri okumak isterse onun için
şartlar daha zor. Çünkü geçim zor.
Abdurrahman: Senin için nasıldı eğitim süreci?
Süleyman: Zorluydu ama çok fazla da zorlandığım söylenemez. Bu tabi biraz da benim yapımla alakalı. Umursamaz değilim hiçbir zaman.
Ama çalışmayı severim. Çalıştığının karşılığını
alamıyorsan, çalışmıyorsun demektir. Öyle inanıyorum biraz da… Nasip kısmet elbette ki var
ama, bir de onu kendine çekmek var. Üniversiteye kadar orada okudum. Devletin verdiği kredi
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ile okudum. Devletin yurdunda kaldım. Lisede
daha zordu şartlar. Her gün saatlerce yürümek
durumunda kalıyordum okula gitmek için. Lisedeyken daha idealisttim galiba. Ama pozitivist
bir idealizm değil. Başka bir idealizm. Manevi bir
idealizm diyebilirim. O zamanlarda bol bol okuyup, kendisini geliştirmek isteyen biriydim. Fakat
zamanla daha pozitivist bir idealizm içine girdim.
Ülkenin, ailemin bulunduğu şartlar dolayısıyla
belki de bilmiyorum. Köyümden şehre arabası ile
giden bir adam ile tanışmıştım. Oda finans okumuştu ve bir bankada çalışıyordu. Onunla konuştuğumda bana sürekli olarak daha rahat bir hayat
yaşamak için finans ya da ekonomi eğitimi almam
gerektiğini söylüyordu. Onun etkisi oldu üzerimde. Daha rahat bir hayatım olsun diye finans ve
ekonomi ile ilgilenmeye başladım. Çünkü köyde,
bahçede tarlada çalışmak fazlasıyla zor geliyordu.
Üniversiteye de finans ve ekonomi eğitimi almak
için gittim. Nitekim lisansım finans. Burada da iktisat üzerine yüksek lisans yapıyorum.
Abdurrahman: Biraz da üniversite sürecinden
bahsedelim o halde.
Süleyman: Liseyi bitirdikten hemen sonra üniversiteyi kazandım. Üniversite başkentteydi ve
bende başkente gelip yurtta kalmaya başladım.
Yurt ve okul ücretliydi. Bu yüzden ben ve arkadaşlarım devletten aldığımız borç ve krediler ile
okul ve yurt taksitlerini veriyor o şekilde okuyorduk. Okuduğum bölümde çok fazla zorlanmadım. Abimlerde üniversitede olduğundan ara
ara onlardan da borç alıyordum. Ama onlar ai-

lemize baktığından pek fazla para veremiyorlardı
bana. Ama burada çok rahatım. Türkiye Bursları
bana büyük bir imkan verdi doğrusu. Hem eğitim kalitesi açısından iyi, hem geçinme imkanları
açısından, hem de Türk insanının samimiyeti açısından…Açıkçası hiç öyle olacağını tahmin etmemiştim.
Abdurrahman: Nasıl olacak diye tahmin ettin?
Süleyman: Açıkçası Türkiye’yi çok fazla bilmiyordum. Buraya gelebileceğimi bile tahmin etmiyordum.

yordu. Daha sonra sadece şansımı denemek istedim ve başvurumu yaptım. Ama asıl tercihlerim
İngiltere, Almanya, Fransa gibi büyük ülkeleriydi.
Nisan ayının sonunda İngiltere burs başvurumu
kabul etmedi. Biraz umudum kırıldı ama yine de
umutluydum diğer ülkelerden. Türkiye hiç aklımda yoktu. Ama bir gece baktım ki Türkiye Bursları’ndan cevap gelmiş ve adaylığımın incelendiği
söyleniyordu. Şaşırdım doğrusu. Ama içten içe
“acaba” dedim. Türkiye ile ilgili araştırma yapmaya başladım. Hoşuma gitmişti doğrusu. Umutlandım.

Bir ay sonra yeni bir mesajla adaylık incelememin
devam ettiği ve yoğunluk olduğu gerekçesiyle
beklemeye alındığım söylendi.
umudumu kaybetmiştim.
Burada çok rahatım. Yine
Fakat yine de farklı ülkelerin
Türkiye Bursları
burs başvurularını inceliyordum. Sonuç olarak, mayıs ayıbana büyük bir
sonu gibi beni mülakata çaimkan verdi doğrusu. nın
ğırdılar. Gayet iyi karşılandım.
Hem eğitim kalitesi Ve mülakatta iyi geçti. Nihayet
başvurum onaylandı.
açısından iyi, hem

Abdurrahman: Nasıl oldu peki buraya gelmen?
Süleyman: 2012 yılının Nisan ayında okulum bitti, fakat
mezuniyet işlemi tam olarak
aralık ayında sona erecekti. O
dönemde iş bulmaya çalıştım.
İşsizlik oranı yüksek olduğu ve
bir yerde çalışmak gerektiği
için tecrübe söz konusu olduğundan bir süre iş bulamadım.
Bu süreç üç ay kadar sürdü.
Sonra iş buldum. Bu zaman
zarfında gündüzleri çalışıyordum, geceleri ise ülke ve dünya
genelindeki bursları araştırıyordum. Gece sabahlara kadar
burs başvurusu yapıyordum,
gündüzde işe gidiyordum. Çok
yoruluyordum fakat yüzlerce
yere başvurmam gerekiyordu.
Yüksek lisans yapmam gerekiyordu, ama nasıl?

geçinme imkanları
açısından, hem
de Türk insanının
samimiyeti
açısından…Açıkçası
hiç öyle olacağını
tahmin etmemiştim.

Abdurrahman: Ülkende neden yüksek lisans
yapmak istemedin.
Süleyman: Yapacak imkanım yoktu. Paralıydı.
Üstelik daha lisansta aldığım kredinin borcu duruyordu. Daha başka kredi alamıyordum, onu
ödeyinceye kadar. Ben de işte bu sebeplerden
dolayı dünya genelinde 100’den fazla kuruma
burs başvurusunda bulundum. O sırada internette araştırma yaparken reklamlardan Türkiye
Bursları ilanını gördüm. İlk başta çok fazla önemsemedim. Çünkü bana çok fazla inandırıcı gelmi-

Cidden heyecanlandım. Ama
gayet güzel bir histi. Çünkü
hem eğitimim için farklı bir deneyim olacak hem de farklı bir
kültürle tanışacaktım. Bir de
Müslüman bir ülke olması beni
rahatlatıyordu. Diğer Müslüman ülkelere göre Türkiye
daha ılımlı bir ülkeydi. Yaşanılacak bir Müslüman ülke. Başka
yerde yok. En azından benim bildiğim..
Abdurrahman: Ailen?
Süleyman: Başvurum kabul edildikten sonra ailemin yanına gittim ve konuyu onlarla paylaştım.
Onlar da fazlasıyla merak ettiler. Nasıl gideceksin, nasıl orada kalacaksın, ne okuyacaksın, nasıl geçineceksin diye çeşitli sorular sordular tabi.
Annem özellikle ilk aşamada izin vermedi. Hatta
bir süre benimle konuşmadı. Gitmemi hiç istemiyordu. Geldiğimde çok ağlamıştı. Çok uzak yerler diyordu. Ama alıştı şükür. Abimler çok mutlu
oldu, çünkü onlar çok zorluk çektiler. Haliyle be-
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nim okumak için farklı yerlere gitme düşünceme
çok olumlu yaklaştılar. Ve her zaman için bana bu
konuda destek oldular.
Abdurrahman: Ve yolculuk başladı… Yaklaşık
bir yıldan fazla bir süredir Türkiye’de yaşıyorsun.
Burada sana farklı gelen, alışamadığın şeyler var mı?
Süleyman: Elbette var. Ama açıkçası çok zorlanmıyorum. Gerçekten Müslüman bir ülke olmasının verdiği bir ılımlılık var. İnsanlar çok sevecen. Esnafı bizi çok seviyor. Ama yine de sonuçta
daha önce hiç bilmediğim bir yerdeyim. Sadece
belli başlı bazı yiyeceklere ve yemeklere alışamadım hala. Örneğin çorba. Bizim kültürümüzde
çorba ve benzeri yiyecekler daha koyu renkte
olur. Buradaki çorbalar ise beyaz veya beyaza yakın renkte. Bu yüzden pek alıştığım söylenemez.
Abdurrahman: Buraya gelmeden önce ne gibi
hayallerin vardı ve bu hayallerine ulaşabildin mi,
ileride neler yapmak istiyorsun?
Süleyman: Herkes gibi benim de hayallerim
var tabi. Türkiye’yi bilmediğim için çok soru vardı
aklımda, uyum sağlamakla alakalı. Fakat bunların
yavaş yavaş üstesinden geldiğimi düşünüyorum.
Burada bir yüksek lisans eğitimim var. Burası bittikten sonra ülkeme dönüp mesleğimi orada devam ettirmek istiyorum.
Abdurrahman: Ne yapacaksın ülkende?
Süleyman: Yatırım uzmanı olmayı çok istiyorum. Zaten eğitimimi de bunun üzerine aldım.
Bununla alakalı olarak küçük bir yatırım ve danışmanlık şirketi kurmayı düşünüyorum. Ailem
orada, yaşlılar, en küçükleri benim ve onlara
yardım etmem gerekiyor. Onlara güzel imkanlar
sunmam gerekiyor.

Bir gece baktım ki “Türkiye
Bursları”ndan cevap gelmiş.
Adaylığımın incelendiği
söyleniyordu. Şaşırdım doğrusu.
Ama içten içe “Acaba” dedim.
Türkiye ile ilgili araştırma
yapmaya başladım. Hoşuma
gitmişti doğrusu. Umutlandım.
Abdurrahman: Okul dışında başka şeylerle uğraşıyor musun peki?
Süleyman: Genel olarak hayır. Okul ve derslerle uğraşırken pek zaman kalmıyor doğrusu. Ama
şiire karşı aşırı bir düşkünlüğüm var. Eskiden çok
yazıyordum. Ülkemde çok yazdım. Burada da bir
süre yazdım ama Türkçemi geliştireyim diye pek
fazla yazmıyorum artık. Doğrusu çok okumuyorum da! Ama ileride bizim orada pek meşhur
olan bir şairin şiirlerini çevirmek istiyorum Türkçeye.. Her Boydan için.
Abdurrahman: Teşekkür ederim Süleyman.
Bizi gerçekten çok sevindirdin. Başarılar diliyorum sana.
Süleyman: Ben teşekkür ederim. Bana kendimi
anlatma imkanı verdiğiniz için.

İnsanlar çok sevecen. Esnafı bizi çok seviyor. Ama yine
de sonuçta daha önce hiç bilmediğim bir yerdeyim.
Sadece belli başlı bazı yiyeceklere ve yemeklere
alışamadım hala. Örneğin çorba. Bizim
kültürümüzde çorba ve benzeri yiyecekler daha koyu
renkte olur. Bu yüzden pek alıştığım söylenemez.
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كېپەن ۋە يۆگەك

AHMATJAN OSMAN
Büyük Uygur Şairi Ahmatjan
Osman, 1964 yılında Urumçi’de
doğdu; 1982 yılında Çin hükümeti tarafından sürgüne gönderildi.
Kültür Devrimi’nin sona ermesinden sonra yurtdışına eğitim için
gönderilen ilk Uygur öğrencilerden olan Ahmatjan Osman, Suriye Şam Üniversitesi’nde Arap dili
ve Edebiyatı bölümünde okudu.
Mezun olduktan sonra Urumçi’ye
döndü, ama Müslüman bir ülkede
eğitim görmüş olması güvenlik
açısından sakıncalı bulunduğu için,
iş bulamadı. Ahmatjan Osman
geçimini temin etmek üzere bir
yandan garsonluk ve tezgahtarlık
yaparken, diğer yandan çeşitli Uygur gazete ve dergileri için yazılar
yazmayı sürdürdü.
1980’lerde Uygur edebiyat çevrelerinde ortaya çıkan Yeni Şiir
hareketinin öncülerinden birisi kabul edilen şairin şu ana dek sekiz
şiir kitabı neşredilmiştir. Şiirlerini
Uygurca ve Arapça kaleme alan
Ahmatjan Osman ayrıca, Octavio Paz, Mallarme, Rimbaud, Paul
Celan, Fernando Pessoa ve Adonis gibi yazar ve şairlerden Uygurca’ya çeviriler de yapmıştır.
Çin hükümetinin yoğun baskı ve
zulmüne maruz kalıp memleketi Doğu Türkistan’ı terkederek
önce Suriye’ye giden ve bir süre
burada gazeteci olarak çalışan
Ahmatjan Osman, halen Kanada’nın Toronto şehrinde, sürgünde yaşamaktadır.

. كېپەن...
 رەھىمسىز شۇنداق.
 ئولجىســىدۇر ئۇنىڭ ھەر كىىش.
!يىغلىام بۇنچە
ئاناڭ تىككەن
يېڭى يۆگەكنىڭ
شــادلىقىغا قالسۇن كۆز يېىش.
سوغا بولسا كېپەن
ئەجەلدىن
يۆگەك تىكىپ
ياندۇرۇپ كەلدى
ئانىالرمۇ ئاڭا ئەزەلدىن
KEFEN VE KUNDAK
Kefen...
öyle acımasızdır ki,
herkes onun ganimeti.
Ağlama böyle!
ananın diktiği yeni kundağa
kalsın gözyaşların.
Eğer hediyeyse kefen
ecelden,
kundak dikip de vermiştir
karşılığını analar
ezelden.

Çeviren: Ayixianguli Yimier
Uygur Türkü. Marmara Üniversitesi Yeni Türk
Edebiyatı Yüksek Lisans öğrencisi
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إىل أمي

MAHMUD DERVİŞ
Filistinli şairlerin en tanışmış
ve yeni çağ işgalin yaptıkları en
tarif eden şairdir. 1941 yılında
doğuduğu için 1948 Nakbasını
(İsrail’in kurulduğu yıldır, onlarca katliam, 750 bin’den fazla
Filistinli, Derviş’in ailesi dahil,
mülteci olmuş ve 500’den fazla
köy yerle bir edilmiş) görmüş
olan Derviş erken yaşta Filistin
hakkında yazmaya başlamış.
İsrail Derviş’i yazdıkların yüzünden 3 kere hepse sokmuş.
Bütün filistinlerin tarafından
saygıla ve sevgiyle anılır.
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أح ّن إىل خبز أمي
و قهوة أمي
و ملسة أمي
و تكرب يف الطفولة
يوما عىل صدر يوم
و أعشق عمري ألين
،مت
ّ إذا
!أخجل من دمع أمي
إذا عدت يوما، خذيني
وشاحا لهدبك
و غطّي عظامي بعشب
تع ّمــد من طهر كعبك
..و ش ّدي وثاقي
بخصلة شعر
..بخيــط يل ّوح يف ذيل ثوبك
عساي أصري إلها
..إلها أصري
!إذا ما ملســت قرارة قلبك
 إذا ما رجعت،ضعيني
..وقودا بتنور نارك
وحبل غســيل عىل سطح دارك
ألين فقدت الوقوف
بدون صالة نهارك
فر ّدي نجوم الطفولة، هرمــت
حتى أشارك
صغار العصافري
..درب الرجوع
!لعش انتظارك
ّ

ANNEME
Annemin ekmeğini özlüyorum
Ve annemin kahvesini
Ve annemin dokunuşunu
Ve çocukluk, gözümde büyüyen
Gün, günün peşinde
Ömrüme aşığım
Çünkü ölürsem
Annemin gözyaşında, utanırım!
Eğer bir gün geri dönersem, beni al
Kenarına bir şal…
Ve kemiklerimi çimlerle ört
Senin taharetli topuklarından vaftiz edilmiş
Ve bağımı çek
Saç teniyle
Kıyafetinin ucunda sallanan iple
Belki bir tanrı olurum
Tanrı olurum
Eğer kalbinin derinlerine dokunursam!
Eğer dönersem,
Tandırında beni ateş olarak yak.
Evinin çatısında bir çamaşır ipin de.
Çünkü duruşu yitirdim
Gününe namaz kılmadan
Yaşlandım, çocukluğun yıldızlarını geri ver.
Ki eşlikedeyim
Kuşların küçüklerine
Dönüş yolunu..
Bekleme yuvana!

Çeviren: Kemal Davud
Suriyeli. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi.
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حاال چرا
آمــدی جانم به قربانت ولی حاال چرا
بــی وفــا حاال که من افتاده ام از پا چرا
نوشــداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی
ســنگدل این زودتر می خواستی حاال چرا
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیســت
مــن که یک امروز مهامن توام فردا چرا
نازنینــا ما به ناز تو جوانی داده ایم
دیگــر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا
وه کــه با این عمرهای کوته بی اعتبار
اینهمه غافل شــدن از چون منی شیدا چرا
شــور فرهادم بپرسش رس به زیر افکنده بود
ای لب شــیرین جواب تلخ رسباال چرا
ای شــب هجران که یک دم در تو چشــم من نخفت
اینقــدر با بخت خواب آلود من الال چرا
آســان چون جمع مشتاقان پریشان می کند
در شــگفتم من منی پاشــد ز هم دنیا چرا
در خـزان هجر گل ای بلبل طبع حزین
خامشــی رشط وفاداری بود غوغا چرا
شــهریارا بی حبیب خود منی کردی سفر
این ســفر راه قیامت میروی تنها چرا

MUHAMMED HÜSEYİN
ŞEHRİYAR
Tebriz doğumlu İranlı şair.Hem
Azerice hem de Farsça şiir yazmıştır. İran’da şiir ve edebiyat
günü Şehriyarın vefat günüdür
ve onun onuruna düzenlenir.
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ŞİMDİ NEDEN!
Ey canım sana kurban, geldin ama şimdi neden?
Vefasız, şimdi ben elden ayaktan düştükten sonra neden?
İlaçsın ama Sohrap’ın ölümünden sonra geldin.
Ey taş kalpli bunu erken isteseydin, şimdi neden?
Bizim ömrümüze senin bugünün ve yarının yetmez
Ben sadece bugün senin misafirinim, yarın neden?
Ey nazlı yar, biz senin nazın uğruna feda ettik gençliğimizi
Artık gençlere naz et, bizimle neden?
Eyvah bu değersiz kısa ömürlerle
Deli divane olan bende bunca gaflet neden?
Ferhat şevkimi sorarsan baş aşağı olmuş,
Ey dudakları bal (şeker), acı cevap neden?
Ey hicran gecesi, sen de benim bir an bile gözüme uyku girmedi.
Bu kadar benim uykulu bahtıma ninni neden?
Gökyüzü kavuşmak isteyenler gibi sabırsızlanıyor
Şaşırıyorum dünya parçalanmıyor neden?
Ey Son baharda gülünden ayrılan bülbül
Susma vefalı olma şarttı, feryat ve figan neden?
Ey şehriyar, sen hiç yarsız yolculuk etmezdin
Kıyamet yolunda sefer ederken, bu yalnızlık neden?

Çeviren: Saeed Pourabbasi
İranlı. Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi.
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أال انهض ورس يف ســبيل الحياة
أال انهض ورس يف ســبيل الحياة
فمــن نام لن تنتظره الحياة
خلقت طليقا كطيف النســيم
وحرا كنور الضحى يف ســاه
تغــرد كالطري أين اندفعت
وتشــدو مبا شاء وحي الله
ومترح بني ورود الصباح
وتنعم بالنور أىن تراه
ومتيش كام شــئت بني املروج
وتقطــف ورد الرىب يف رباه
كــا صاغك الله يا ابن الوجود
وألقتــك يف الكون حيث الحياة
فــا لك ترىض بذل القيود
وتحنــي ملن كبلوك الجباه
وتطمــع بالعيش بني الكهوف
فأين النشيد وأين اإلىب؟
أتخىش نشــيد السامء الجميل؟
أترهب نور الســاء يف فضاء؟
أال انهض ورس يف ســبيل الحياة
فمــن نام لن تنتظره الحياة
إىل النــور فالنور عذب جميل
اىل النــور فالنور ظل الله

ABU AL KASIM EL CHEBBİ
1909 doğumlu Tunuslu şair.
Ez - Zitouna Üniversitesinde
Hukuk Fakültesinde öğrenim
gördü. Tunus Milli Marşı’nın
son iki mısraının şairidir. 1934
yılında genç yaşta vefat etti.
Modern Arap edebiyatının
büyük şairlerinden biri olarak
kabul edilmektedir.
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HAYAT UĞRUNA KALK VE YÜRÜ
Hayat uğruna kalk ve yürü
Hayat uyuyanları beklemez
Sen, meltem gölgesi gibi sınırsız
Semada sabahın nuru gibi hür doğdun
Her nereye gidersen, bir kuş gibi cıvıldıyorsun
Allah’ın ilhamıyla şırıldıyorsun
Çiçekler arasında coşuyorsun
Her yerde nuru görüp neşeleniyorsun
İstediğin kadar çayırlarda yürürken
Tepelerden çiçekler topluyorsun
Seni Allah yoğurdu, varlığın adamı!
Ve atmış yaşam seni evrenin içine
Neden bu aşağılanmaları kabul ediyorsun?
Neden hayatın zincirlerine bağlısın?
Ve neden mağaralarda yaşamaktan memnunsun?
Gururun, iftiharın nerede ?
Sen, güzel semanın marşından mı korkuyorsun?
Semanın nurundan endişe mi ediyorsun ?
Hayat uğruna kalk yürü
Hayat uyuyanları beklemez
Hadi ışığa, tatlı ve güzel o nura
Hadi ışığa, Allah’ın gölgesi olan o nura

Çeviren: Zeineb Cherni
Tunuslu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi.
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راه نیستان
ناله بدل شــد گره ،راه نیستان کجاست؟
خانه قفس شــد به من ،طرف بیابان کجاســت؟
اشــک به خونم کشید ،آه به بادم سپرد
عقل به بندم فکند ،رخنه ی زندان کجاســت؟
گفت پناهت دهد ،در ره آن خاک شــو
آنکه شــدم در رهش خاک ،بگو آن کجاست؟
روز به محنت گذشــت ،شام به غربت سحر
ســاقی گلچهره کو؟ نعره مستان کجاست؟

HALİLULLAH HALİLİ
Afganistan’ın yirminci yüzyıldaki en önemli şairleri arasındadır. Aynı zamanda tarihçi
ve üniversite profesörüdür.
En çok bilinen eser “Horosan Kahramanı” adlı yapıtıdır.
1987 yılında hayata gözlerini
yummuştur.

در تف این بادیه ،ســوخت رساپا تنم
مزرغم آتش گرفت ،نم نم باران کجاســت؟
مــوج نلرزد به آب ،غنچه نخندد به باغ
برگ نجنبد به شــاخ ،باد بهاران کجاست؟
خــوب و بد زندگی ،بر رس هم ریختند
تا کند از هم جدا ،بازوی دهقان کجاســت؟
برق نگه خیره شــد ،شوق زدل رخت بست
خانه پر از دود شــد ،مشعل رخشان کجاست؟
ناله شــدم ،غم شدم ،من همه ماتم شدم
آن دل خرم چه شــد؟ آن لب خندان کجاســت؟
مرد منیرد به مرگ ،مرگ از او نامجوســت
نام چو جاوید شــد ،مردنش آسان کجاست
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SAZLIĞIN (KAMIŞLIK) YOLU
Feryad yüreğimde düğüm oldu, sazlığın yolu nerede?
Ev bana kafes oldu, sahra çölü nerede?
Göz yaşlarım kan oldu, ahlarımı rüzgâr aldı.
Duygularıma hapsoldum, hapisten kaçış yolu nerede?
Dedi saklasın seni, onun yolunda toprak ol.
Yolunda toprak olduğum, söyle şimdi nerede?
Günler zahmetle geçti, akşam gurbetle sabah oldu
Gül yüzlü sâki nerede? Sarhoşların feryadı nerede?
Bu çölün buharında, bütün bedenim yandı
Tarlamı ateş sardı, yağmur damlası nerede?
Deniz dalgalanmaz, gonca bahçede gülmez
Yaprak dalda kıpırdamaz, bahar rüzgârları nerede?
Hayatın iyiliği ve kötülüğünü üst üstüne düşürdüler
Bunları birbirinden ayıracak, çiftçinin güçü nerede?
Gözümün nuru zayıfladı, yüreğimin zevki kayboldu
Ev dumanla doldu, parlayan mum nerede?
Feryad oldum, gam oldum, bütünüyle yas oldum
O mutlu kalbe noldu? O gülen yüz nerede?
Mert ölümle ölmez, ölüm onun ölmesiyle meşhur olur
Namı ebedi olursa, kolay ölmesi nerede?

Çeviren: Haşmetullah Sultani
Afganistanlı. Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi.
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MEHDİ EHEVAN SALİS
1307 yılında İran’ın Tus şehrinde doğdu. Sanat okulundan mezun oldu. Daha sonra Tahran’da öğretmenliğe başladı. Siyasi nedenlerle birçok kez hapse
düştü. 1958 yılında hapisten çıktıktan sonra radyoda
çalışmaya başladı. 1982 yılında bütün görevlerinden
ayrıldı. İlk şiir kitabı Erganun 1955 yılında, daha sonra
Zemistan, Pâyiz der Zindan, Dûzeh emmâ Serd gibi
başka şiir kitapları yayınlandı. Şiirde yenilik ve serbestlik taraftarıydı. 1990 yılında vefat etti.

لحظه ی دیدار

BULUŞMA ANI

لحظه ی دیدار نزدیک اســت
 مســتم، باز من دیوانه ام
 دســتم،  دمل، باز می لرزد
باز گویی در جهان دیگری هســتم
 تیغ، های ! نخراشــی به غفلت گونه ام را
 دست،  نپریشــی صفای زلفکم را، های
 دل، و آبرویــم را نریزی
ای نخورده مست
”لحظه ی دیدار نزدیک اســت

Buluşma anı yakındır
Yine ben deliyim, sarhoşum
Yine titriyor kalbim, elim
Yine sanki başka bir dünyadayım
Sakın! Gafletle kesme yüzümü ustura
Sakın! Saçlarımın sefasını bozma el
Ve şerefimi dökme gönül
Ey içmeden sarhoş
Kavuşma anı yakındır

Çeviren: Khatera Sadat
Afganistanlı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi.
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NİMÂ YÛŞİC
Nîmâ Yûşîc, 1896 yılında İran’ın Mazenderan iline
bağlı Yûş köyünde doğdu. Asıl adı Ali İsfendiyarî’dir.
Yayınladığı Efsane adlı şiiriyle ilk olarak edebiyat
dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra
şiir tarzıyla İran edebiyatında büyük iz bıraktı ve
‘Nîmâyî’ denilen yeni bir çığır açtı. O zamana kadar
klasik şiirin kalıplarıyla yetinen şairler, Nîmâ ile yeni
ve başka şiir tarzıyla tanıştılar. Kendi tarzında Fars
ve Mazenderani dillerinde yazdığı şiirler birçok kez
basılmıştır. 1960 yılında vefat etmiştir.

تو را من چشم در راهم
تو را من چشم در راهم شبا هنگام
که می گیرند در شاخ «تالجن» سایه ها رنگ سیاهی
وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم؛
.تو را من چشم در راهم
 د ّره هــا چــون مــرده مــاران، در آن دم کــه بــر جــا، شــبا هنــگام
خفتــگان انــد؛
.در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای رسو کوهی دام
 من از یادت منی کاهم؛، گرم یاد آوری یا نه
. تو را من چشم در راهم
SENİ GÖZLÜYORUM
Seni gözlüyorum gece vakti
Ağaçların dallarında gölgeler kararıyor
Bu yüzden gönlü sana yaralılar üzülüyor
Ben seni bekliyorum
Gece vakti, derelerin yerde ölmüş yılanlar gibi uyuduğu zaman
Nilüferin eli, yabani kavağın dibine tuzak kurduğunda
Beni hatırlarsın veya hatırlamazsın, ben hiç unutmam
Seni gözlüyorum

Çeviren: Abdul Qadır Bekzada
Afganistanlı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık öğrencisi.
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İlyas Esenberlin
Akmola eyaletinin Atbasar şehrinde 5 Kasım 1915 tarihinde dünyaya gelen büyük
Kazak yazar, tiyatrocu, şairi İlyas Esenberlin, 1940 yılında Kazak Tav-Ken Enstitüsü’nü bitirdikten sonra II. Dünya Savaşı’na katıldı. Kazak dilinin ve ulusunun edebi
ve kültürel anlamda gelişimine ciddi katkılarda bulunan Esenberlin, bilhassa nesir
alanında son derece velut bir yazar olarak temayüz etti. 1945 yılında ilk olarak “Sultan”, “Ayşa” gibi kısa hikâyelerini müteakip, 1960’tan itibaren aralıksız olarak eserleri bir bir gün ışığına çıkmaya başladı. Söz konusu dönemin ürünleri arasında “Irmak Kenarında” (1960), “Aykaş” (1966), “Tehlikeli Geçit” (1967), “Aşıklar” (1968),
“Öfke” (1969), “Elmas Kılıç” (1971), “Göçebeler” üçlemesi (1976) ve “Altın Orda”
zikredilebilir
İlyas Esenberlin, tarihi gerçeklerin araştırılmasının ve yazılmasının yasak olduğu
Sovyet döneminde, Kazak tarihinin karanlığa mahkum edilmiş devirleri hakkında
arşivlerde sürdürdüğü araştırmalar sonucunda edindiği bilgileri romanlaştırarak
okuyucuya sundu. Yazarın her biri üçer ciltten oluşan iki takım halinde yayınladığı
tarihî romanları Rusça, Lehçe ve Macarca başta olmak üzere birçok yabancı dile
çevrilmiştir. Göçebeler adıyla neşredilen serinin 1969 tarihli ilk kitabı ve Kahar adını
taşıyan roman, Kazakların Çarlık Rusyası’na karşı millî kurtuluş mücadelesi veren
kahramanı Kenesarı Kasımoğlu’nun hayatını konu edinmektedir. Bunun devamı niteliğindeki Elmas Kılıç (1971) ve Can Çekişme (1973) romanları ise, Kazak Hanlığı’nın kuruluşu ile Cungarlara karşı başarıyla savaşmış Kazak Hanı Abılay’ı anlatır.
Yazarın ikinci trilogisi (üçleme) ise, Altın Ordu adını taşır. Eserleriyle Sovyet döneminde Kazakların milli bilincinin oluşmasında önemli bir rol oynayan ve bundan
ötürü Komünist Parti tarafından milliyetçilik yaptığı konusunda ciddi kovuşturmalara
uğrayan Esenberlin, 1983 yılında, doğduğu gün yaşama veda etmiştir...
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Siyah Kova
Черное Ведро
Çeviren: Diana Kerimova
Ukraynalı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans öğrencisi.
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Her şey siyah kova ile başladı. Ayşa bu kovayı gözünden bile sakınıyordu. Üç yıl
önce onsuz kalınca kocası Birmaganbet, Ayşa’nın sürekli ricaları ve sitemlerine teslim olup dükkândan yepyeni siyah bir kova getirene ve karşısına koyana kadar Ayşa
sürekli komşularına koşmak zorunda kaldı.
Birmaganbet, ‘Duyduğum tek şey ‘kova da kova’! Artık midem bulanmaya başladı.
Görüyor musun, kendime sigara almayıp sana kova aldım. Al ve sus artık!’ dedi.
Birmaganbet bunu söylerken, karısının kirli ve pasaklı olduğunu kastetmiyordu. Sadece kendisinin dürüst bir insan olduğunu ve karısının ricasını tereddütsüz yerine
getirdiğini açıkça ifade etmeye çalışıyordu. Ayşa’nın tutumlu, giyimi temiz ve tedarikli olduğunu bütün ağul biliyordu. Her şeyin değerini, sanki dünyada bir taneymiş
gibi bilirdi. Çapaçul karılar, ‘titiz’ Ayşa’yı incitmek, aşağılamak amacıyla ara sıra homurdanıyorlardı:
− Ne diye sürekli her bok püsürün üzerine titriyor ki? Mezara götürecek değil a!
Pinti!
Ve sonunda olan oldu; siyah kovasını mahvettiler! Kojagul’un küçük karısı becerdi
bu işi; −anlayışsız, üstü başı kirli karı− sürekli avlularda aylak aylak dolaşır, birilerinden bir şeyler ister ancak aldığı hiçbir şeyi geri vermezdi.
Bugünse birdenbire kovaya ihtiyacı olmuştu; geldi. Aslında Ayşa, böyle istekleri
olanları eve bile yaklaştırmazdı.
− Benden daha yoksul değilsiniz. Kendiniz satın alabilirsiniz, cevabını yapıştırıverirdi
onlara.
Fakat bugün, böyle cevap vermedi. Çünkü buna vakti yoktu: Neredeyse bir ay oldu
ve Birmaganbet evde yok, kayıp! Söylenenlere göre Rayo’nun emri üzerine oradaki
bayların (zenginlerin) protokollerini hazırlayıp bu evrakları mahkemeye gönderiyormuş. Ama ne işi var onun baylarla? Ayrıca evde karısı ve çocukları varken neden bütün ay başka bir yerde dolaşması gerekiyor? Evini böyle kolay bir şekilde bırakandan
adam olur mu hiç? Buna benzer düşünceler günlerdir Ayşa’nın kafasını kurcalıyordu.
Her zamanki gibi külü çıkarıyor, ocağın altında ateş yakıyordu; biricik “pestruşka”
ineği suvata geçiriyor, kendi ise durmadan Birmaganbet’i düşünüyordu. Bu ağullara
gittiği ilk yıl değildi. Üç senedir evde durmuyordu. Rençberler toplantısının temsilcisi
olarak ilk seçildiğinden beri ağzından “kongre”, “grup”, “kararname” lafları düşmüyordu. Ağula vekil geliyorsa her şeyden ve herkesten önce Birmaganbet’i çağırıyor;
ardından her yeri birlikte geziyorlardı. İnsanları bir araya toplayıp vekil konuşmaları
yapıyor; insanlar sus pus olup da kamu yetkilisinin görüşünü açıklamak gerektiğinde
ise- işte o zaman da sözü Birmaganbet alıyordu.
− Arkadaşlar!, bunu yüksek sesle söylüyordu.
Herkes silkiniyor, ağzının içine bakıyordu. Birmaganbet de bazılarını iğnelemeye,
bazılarına takılmaya, bazılarını da coşturmaya başlıyordu:
− Arkadaşlar! Belli ki baylardan korkuyorsunuz! Evet – evet! Başkalarının korkudan
dilleri bile tutuldu. E-e, tırsmayın o zaman! Yeter sustuğunuz! Söyleyecek bir şeyleriniz olduğunu biliyorum. Öyle değil mi ya? Haydi, haydi!
Bunun üzerine herkes birbirinin sözünü keserek konuşmaya başlıyordu.
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С черного ведра все и началось. Айша берегла это ведро пуще глаз. Года
три назад, оставшись без него, она была вынуждена бегать к соседям до
тех пор, пока ее муж Бирмаганбет, сдаваясь на ее постоянные просьбы и
упреки, не принес из лавки и не поставил перед ней новехонькое черное
ведро.
− Только и слышу «ведро, ведро»! Меня уже мутить начало. Вот видишь,
вместо курева для себя тебе ведро купил. Возьми и замолчи! - сказал
Бирмаганбет, подчеркивая всю важность своего поступка.
Но, говоря так, Бирмаганбет вовсе не хотел сказать, что жена его грязнуля
или неумеха. Просто он дал понять ей, что он человек порядочный и от
просьбы жены отнюдь не отмахивается. О бережливости, аккуратности
и запасливости Айши знал весь аул. Каждую вещь она ценила, как будто
она единственная из тысячи. Неряшливые бабы, желая унизить, ущемить
«чистюлю» Айшу, иногда ворчали:
− И чего она вечно трясется над всяким дерьмом? Все равно в могилу его
не возьмет! Скупердяйка!
И надо же было такому случиться: угробили ее черное ведро!
И угробила младшая жена Кожагула - бестолковая, чумазая баба - вечно по
дворам слоняется и что-нибудь да просит, а что возьмет - то никогда полюдски не возвратит. А годня понадобилось ей вдруг ведро. Приперлась.
Обычно Айша таких просителей и близко к дому не подпускала.
− Вы не беднее меня. Сами можете купить, - отрезала им она.
А сегодня так не ответила. Не до того ей было: уже целый месяц, как исчез
из дома Бирмаганбет! Доходили слухи, будто по распоряжению района он
составляет протоколы на тамошних баев и отправляет эти бумаги в суд.
Но какое ему дело до баев? И почему нужно целый месяц шляться гдето на стороне, когда дома жена и семья? И что это за мужчина, который
так запросто бросает свой дом? Подобные мысли уже несколько дней не
оставляли Айшу. Она привычно выносила золу, разводила огонь под очагом,
гоняла единственную корову-пеструшку на водопой, а сама все неотступно
думала и думала о Бирмаганбете.
Он уже не первый год разъезжает по аулам. Года три, как ему не сидится
дома. С того времени как его впервые избрали делегатом на совещание
батраков, от него только и слышно: «съезд», «группа», «постановление».
Если приезжает в аул уполномоченный - первым долгом он вызывает
Бирмаганбета. И всюду потом они ходят вместе. Созывают людей, проводят
собрания, уполномоченный делает доклады, и когда люди, растерявшись,
молчат, а представитель власти просит высказаться, - тогда слово берет
Бирмаганбет.
− Товарищи! - говорит он громко.
Все вздрагивают, заглядывают ему в рот. И тут Бирмаганбет начинает одних
поддевать, других поддразнивать, третьих подзадоривать:
Товарищи! А ведь видно, что боитесь вы баев! Да- да! У иных даже языки
со страху отнялись. Ну, так не трусьте! Довольно вам молчать! Я же знаю,
у вас есть что сказать. Так ведь? Давайте, давайте!
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Toplantı bitip de herkes evine dönünce, Ayşa ocağın yanına oturarak kocasına sitem
ederdi:
− Neden belanı arıyorsun? Adın fesatçıya mı çıksın istiyorsun? Evde oturup çorbanı
içsene. Yok, ille de konuşman lazım!
Birmaganbet Ayşa’ya, “Tavsiyelerini kendine sakla!” der gibi sinirli bir bakış atıp kâseyi önünden ileriye doğru iterdi. Kocasının asabi huyunu iyi bilen Ayşa, bunu görünce toplantı hakkında konuşmayı kesiverirdi.
Mâlum, başlarına her türlü iş gelmişti. Neler yaşamamışlardı ki geçmişte Ayşa ile
Birmaganbet? Küçük düşürmelere de, rezaletlere de, bayların dayaklarına da, baybişenin (ilk hanım) küfürlerine de, her şeye katlanıyordu Ayşa. Sadece dört sene
olmuştu bir yuva kuralı. Birmaganbet ise evlendikten sonra bile rençberliğe devam
etmişti. Sadece geçen yıl kurtuldu bu esaretten. Müsadereden sonra bayların hayvanlarından birkaç baş hayvan da onun payına düştü.
O zamandan beri işleri düzelmeye başlamıştı. Ayşa sahip olduğu her şeyi koruyordu. Evi her zaman temiz ve derli topluydu. Bazen aç kalıyordu, üşüyordu da, ama
bir hayvanın dahi olsun kesildiğini veya satıldığını duymak istemiyordu. Birmaganbet
bir gün boz düveyi satıp giyecek bir şey almaya çalışırken, Ayşa öyle bir maraza
çıkarmıştı ki!
− Aklın başında mı senin? Düve nasıl satılır? Eskiden de yalınayak başı kabak duruyorduk, bir şey oldu mu?!. Şimdi de bir şey olmaz!
Gerçekte Ayşa’nın tek bir isteği vardı; o da emekle kazanılmış olanı yitirmemek,
evin işlerini düzeltmek ve nihayet lanet fakirlikten kurtulmaktı. Alnına yazılmamıştı
ya fakir olmak. Onlar başkasının lokmasının acısını öğrenmişlerdi.
Ayşa’nın düşündüğü buydu. Birmaganbet’inki neydi peki? Başkalarından on kat daha
fazla acı çekmedi mi? Ondan farklı mı düşünüyordu? Anca şimdi bir şeye ulaşmıştı,
anca şimdi içinde bir umut ışığı doğmuştu. Peki, neden evine kayıtsız kalıyordu?
Neden evde oturmuyordu? Neden ailesini düşünmüyor, hayvanlara bakmıyordu?
Neden başka erkekler gibi kazanarak, kuruşu kuruşa ekleme çabasında değildi?
Fakat şimdi Ayşa’nın gönlünün rahatını bozan şeyle karşılaştırılınca, bunların hepsi
boş şeylerdi. Hiç yapmadığı, ömründe hiç düşünmediği, özellikle evlendiği zamandan beri aklına bile getirmediği bir şeye cesaret etti. Kendi bile bunun nasıl olduğunu
anlayamıyor; doğru mu yaptı yanlış mı kestirmeye çalışıyor ama akıl erdiremiyordu.
Alma-gabet’le konuşmayı denedi, ne de olsa kayınbiraderi oluyordu, ancak o, her
şeyi şakaya vurup sadece kalbini daha fazla daralttı. Tam da zihni allak bullak durumdayken Kojagul’un şu lanet, üstü başı kirli karısı çıkageldi ve adeta dilenircesine
siyah kovayı istedi.
***
Şöyle oldu.
Ağula vekil geldi ve sakinleri toplantıya çağırdı. Ağul küçüktü, yirmi belki de daha az
haneliydi; bu nedenle herkes Sartay’ın evine sığdı. Kadınlar da toplandı; aralarında
Ayşa da vardı. Şeref makamında sakalını sıvazlayarak tören havası içinde Kayralap
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После этого и все начинают выступать наперебой.
Собрание кончается, люди расходятся по домам, и, сидя у очага, Айша
начинает упрекать мужа:
− Зачем тебе лезть на рожон? Хочешь прослыть смутьяном? Сидел бы дома
да хлебал бы свою похлебку. Нет, ему обязательно выступать надо!
«Оставь свои советы при себе!» - как бы говорил на это Бирмаганбет и,
смерив Айшу гневным взглядом, отпихивал от себя кесушку. Айша знала
про вспыльчивый нрав мужа и после этого больше о собрании не заикалась.
А ведь в их жизни всякое случалось. Чего только не пережили Айша и
Бирмаганбет в прошлом? И унижения, и позор, и байские побои, и брань
его байбише - все сносила Айша. Свою семью и очаг она заимела лишь
года четыре назад. А Бирмаганбет, даже женившись, продолжал батрачить.
Лишь в прошлом году он сбросил ярмо. После конфискации ему досталось
несколько голов байского скота.
С этого времени их хозяйство пошло на поправку. Айша берегла то, что
имела. У нее всегда было чисто и прибрано. Иногда бывало и голодно, и
холодно, но она и слушать не хотела о том, чтобы зарезать или продать
хоть одну скотину. Бирмаганбет пытался однажды продать бурую телку да
купить кое-что из одежды, но Айша такой подняла шум!..
− Да ты в своем уме ли? Как можно продать телку? Мы и раньше босыеголые ходили, да ведь не пропали! И теперь не пропадем!
На самом деле у Айши одно желание: не растерять того, что с таким трудом
нажито, поправить хозяйство, вырваться наконец из проклятой нищеты.
Ведь не на роду же написано быть бедняками. Уж они- то познали горечь
чужого куска.
Так думает Айша. А Бирмаганбет? Разве не в десять раз больше перенес он
обид, чем все другие? Разве он думает иначе, чем она? И вот только теперь
он достиг чего-то, только теперь у него в душе забрезжил луч надежды.
Так почему он безразлично относится к хозяйству? Почему не сидит дома?
Почему не думает о семье, не заботится о скотине? Почему не копошится,
как другие мужчины, подрабатывая, подшивая копейку к копейке?..
Но все это пустяки по сравнению с тем, что сейчас взбаламутило душу Айши.
Она решилась на то, что никогда не делала, о чем отродясь не думала, что
никогда и в мыслях не держала, особенно с тех пор, как вышла замуж. Она и
сама не может понять, как все это случилось. Теперь она ломает себе голову
и никак не может сообра.зить: правильно она поступила или неправильно.
Попробовала было поговорить с Алма- габетом - он ведь деверьком ей
приходится, - но тот все повернул в шутку и только еще больше растравил
сердце. И вот, когда голова шла кругом, приперлась откуда ни возьмись эта
проклятущая чумазая баба Кожагула и выпросила черное ведро.
***
Произошло это так.
В аул приехал уполномоченный и созвал жителей на собрание. Аул был
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oturuyordu; yanında da yağlı çenesini öne çıkarmış İdris. Zenginlerin ikisini de geçen
temizlik sırasında boykot ederek iyice sarsmışlardı. Herkesin gayet iyi hatırladığı gibi
toplantıların birinde Birmaganbet şöyle demişti:
− Umulur ki aramızda fesatçı baylar olmasın. Rençberler ve kedeyler (yoksullar)
kendi işlerini kendileri yönetsinler.
O zaman işte Kayralap ile İdris toplantıdan kovulmuşlardı. Şimdi Birmaganbet’in
ağulda olmayışını fırsat bilen bayların ikisi de toplantıya gelmiş ve hatta yan yana
oturmuşlardı. Bu da şöyle veya böyle Ayşa’yı incitti. Nasıl da küstahlaştılar bak hele!
Madem Birmaganbet yok, demek ki gene başlarına çökebileceklerini düşünüyorlar?
Yok, öyle bir şey! Yarın kocası dönecek ve Ayşa hepsini ona anlatacak, o da zenginlerin kuyruklarını hemen kıstıracak!
− Geç, Ayşa! Kocanın yüzünden toplantılara doğru dürüst katıldığın olmadı, −genç
yiğitlerin birisi bağırdı.− Haydi, Birmaganbet yokken bir konuşma yap bakalım!
Cümledeki gizli alayı hisseden Ayşa, Aulnay’a daha da kızdı. Kekeme Orınbay, yanından ayırmadığı keten bezinden çantasını sürükleyerek, kâh biriyle kâh ötekiyle
alçak sesle bir şeyler konuşuyordu.
Gür saçları birbirine karışmış esmer bir yabancı, kekemeye hırçın hırçın bakarak
söylendi:
− Başkan arkadaşım! Köşelerde fısıldadığınız yeterli değil mi? Oturumu açmanın
zamanı gelmedi mi?
Esmer yabancı, rayondan vekil çıktı. Konuşmaya başladı ve şöyle tamamladı:
− Evet arkadaşlar, düzensiz küçük çiftlik işletmesinin önünü kesme ve büyük kamu
üretimine, sosyalist ekonomi yöntemine geçmenin zamanı geldi!
İnsanlar, sanki uyku bastırmışçasına susuyorlardı.
− Sormak istediğiniz bir şey var mı? −birkaç kere sordu başkan, ama kimse ağzını
bile açmadı.
− İya, Allah, bizi günahkârları kurtar! − yüksek sesle iç çekti Kayralap.
− Neden susuyorsunuz ya! Bir şey söyleyin artık!
− İşte Ayşa silkindi. Galiba bir şey söylemek istiyor! −yiğitlerin birisi şaka eder gibi
konuştu.
− Ne de olsa etkin bir üyenin karısı o. İsterse öyle bir keser ki, − başka biri de
katıldı.
− Ayşa ya tamamen kızmıştı ya da gerçekten konuşmaya niyet ediyordu; derhal
öne çıktı.
− E-e, ne var ki? Söyleyeceğim de! Baylardan korkacağımı mı düşünüyorsunuz? Ben
sizin gibi değilim!
Vekil başını kaldırdı ve dikkatle Ayşa’ya baktı. Kadın utandı, bir an duraksadı.
− Konuşun, jengey (yenge)! Haydi! − vekil güldü.
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маленький, дворов на двадцать, а то и того меньше, и потому все вместились
в дом Сартая. Собрались и все женщины. Среди них - Айша. На почетном
месте восседал, распушив бороду, Кайралап. Рядом, выпятив жирный
подбородок, сидел Идрис. Обоих богачей во время прошлой уборки
потрясли как следует и объявили им бойкот-майкот. Помнится, на одном
собрании Бирмаганбет сказал:
− Желательно, чтобы среди нас не было смутьянов- баев. Пусть своими
делами ведают сами батраки и кедей.
И тогда же выгнали с собрания Кайралапа и Идриса. Теперь, пользуясь тем,
что Бирмаганбета нет в ауле, оба бая безбоязненно притащились на собрание
и даже уселись рядком. Айшу это неприятно задело. Ишь как обнаглели!
Думают, раз нет Бирмаганбета, так можно опять на голову сесть? Как бы
не так! Завтра муж вернется, и Айша ему обо всем расскажет, и он богачам
мигом хвосты прижмет!
− Проходи, Айша! Из-за своего муженька тебе и на собраниях побывать-то
толком не приходилось, - крикнул кто-то из молодых джигитов.- А ну-ка,
толкни речугу, пока Бирмаганбета нет!
И, почувствовав скрытую насмешку, Айша еще больше разозлилась. Аулнай
- заика Орынбай, волоча холщовую сумку, с которой не расставался, о чемто тихо переговаривался то с одним, то с другим.
Смуглый незнакомец со всклокоченной шевелюрой недовольно косился на
заику и сказал:
− Товарищ председатель! Может, хватит вам по углам шептаться? Может,
уже пора открывать собрание?
Смуглый незнакомец оказался уполномоченным из района. Он сделал
доклад и кончил его так:
− Итак, товарищи, пора положить конец бестолковому мелкому
хозяйству и переходить на крупное коллективное производство, к методу
социалистического
хозяйствования!
Люди молчали, словно их дрема взяла.
− У кого какие будут вопросы? - несколько раз спросил председатель,
однако никто даже рта не раскрыл.
− Ия, аллах, спаси нас, грешных! - громко вздохнул Кайралап.
− Эй, чего же молчите! Да скажите хоть что-нибудь!
− Вон Айша встрепенулась. Наверное, сказать что- то желает! - шутливо
заметил кто-то из джигитов.
− Она ведь жена активиста. Захочет - так резанет, - подхватил еще кто-то.
То ли вконец разозлилась Айша, то ли в самом деле намеревалась выступить,
но она тут же вышла вперед.
− А что? И скажу! Баев, думаете, испугаюсь? Не такая я, как вы!
Уполномоченный поднял голову, внимательно посмотрел на Айшу. Она
смутилась, на мгновение запнулась.

107 HİKAYE

− İlk önce şunu söylemek istiyorum: burada iki maykot (istenmeyen kişi; persona
non grata) oturuyor. Oturumu terk etsinler.
İnsanlar birbirine baktı. Satıbaldı, Ayşa’ya yan bakarak hayretle başını salladı. Vekil,
bu “maykotların” adlarını söylemesini talep ederek ağul kurulu başkanına saldırdı.
Kim olduğunu da öğrenince sertçe sordu:
− Kim çağırdı ki sizi buraya?
− Oybay (Aman yarabbim), canım herkes toplantıya gelsin dendi, biz de geldik.
Gelmesem gene suçlu olacağım diye düşündüm… − Kayralap kendini temize çıkarmaya çalıştı.
− Baylar kapı dışarı edildi. Vekil, Ayşa’ya hitap etti:
− Devam edin, jengey.
Ayşa bundan sonra ne konuşacağını bilmiyordu. Aklına ayrıntılı bir şeyler de gelmiyordu. Ama madem vekil devam etmesini rica ediyor − susmak uygun değildi; o da
kısaca şunları söyledi:
− Vekilin burada söylediği her şey çok doğru. Ben tamamen onu destekliyorum!
− Neden desteklemeyeceksin ki: Hayvanlarını alnının teri ile değil bedava kazanmış mısın? Birilerinden alıp sana vermişler. Onu kolektif çiftliğe devretmek tabii ki
zor değildir. Diğerleri de söylesin, −diye atıldı Kusain.
Doğrusu hayvanların kamulaştırılmasının ne olduğunu Ayşa kendi de anlamadı. Vekilin raporundaki şeyler pek onun anlayacağı şeyler değildi. Adamı dinliyor ancak
kendi meselesini düşünüyordu; son zamanlarda aklından çıkmayan şu meseleyi.
Mahcup olmuştu.
− Bir sorum var, − Jaman seslendi. − Peki, diyelim ki kolektif olduk. Tüm işletme
ve malı birleştiririz.
Ama aileleri ne yapacağız? Eskisi gibi herkes kendi gecekondusunda mı yaşayacak ya
da Smata’nın akrabaları gibi kırk kişi bir tastan şapur şupur içmeye mi başlayacağız?
− Tabii ki bir tastan içilecek, − Kusain vekilin önüne geçti.
Gürültü etmeye başladılar.
Vekil sözü aldı ve kamu işletmelerinin nasıl düzenleneceğini ve tarım üretim kooperatifinin üyelerinin nasıl yaşayacağını ayrıntılı olarak anlattı. Bunun üzerine herkes
sakinleşti.
− Vekil arkadaşım! – Tmakbay söz aldı.
− Sözgelimi fakir. Diyelim ki onun hiç bir şeyi yok. Sürekli bir sefalet içinde. Geçimini terzilik yaparak sağlıyor. Böyle birini de mi üretim kooperatifine alırsınız?
Tmakbay’dan sonra Jusup, Kadırbergen, Jakip konuştu. Bu sözlerden sonra Ayşa,
hayvanların kamulaştırılmasının ne anlama geldiğini kesin olarak anladı. Ama nasıl
bir şeydi bu? Birmaganbet ile o, sadece bir süre önce bazı hayvanlar edindiler. Az
da olsa, hayvan sayısını çoğaltmanın hayaliyle giyimde de boğazdan da kısıyorlardı.
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− Говорите, женгей! Смелее! - улыбнулся уполномоченный.
− Прежде всего я хочу сказать: здесь сидят двое майкотов1. Пусть они
покинут собрание.
Люди переглянулись. Сатыбалды, исподлобья взглянув на Айшу, удивленно
покачал головой. Уполномоченный обрушился на председателя аулсовета,
требуя назвать этих «майкотов». И, узнав, кто они, резко спросил:
− А вас кто сюда звал?!
− Ойбай, дорогой, сказано ведь было, всем прийти на собрание. Вот и
пришли. Думаю, не приду, опять же буду виновным... - начал оправдываться
Кайралап. Баев выдворили. Уполномоченный обратился к Айше:
− Продолжайте, женгей.
Айша и не знала, о чем говорить дальше. Ничего дельного не приходило
в голову. Но раз уполномоченный просит продолжать - молчать было
неудобно. И она коротко сказала:
− Могу еще сказать: все, что здесь говорил уполномоченный, совершенно
правильно. Я пол-ностью его поддерживаю!
− А что тебе не поддерживать: небось скот твой не потом заработан, а
задарма тебе достался. У одних забрали, тебе дали. Передать его в колхоз,
конечно, нетрудно. А вот пусть другие скажут, - заметил Кус айн.
По правде говоря, Айша и сама толком не поняла, что значит обобществлять
скот. Не все ей было ясно в докладе уполномоченного. Слушая его, она
думала о своем, о том, что не выходило в последнее время из головы. И
теперь почувствовала себя неловко.
− У меня вопрос, - подал голос Жаман. - Ну, хорошо. Допустим, сделаемся
мы коллективом. Объединим все хозяйство, все имущество. А как же быть с
семьями? Будем по-прежнему каждый жить в своей лачуге или - как родичи
Смата - начнем по сорок человек лакать из одной лоханки?
− Разумеется, из одной лоханки лакать будешь, - опередил уполномоченного
Кусаин.
Зашумели.
Уполномоченный, однако, взял слово, обстоятельно объяснил, каким
образом будет строиться коллективное хозяйство и как будут жить члены
сельхозартели, и все успокоились.
− Товарищ уполномоченный! - обратился Тмакбай.
− Возьмем, к примеру, бедняка. У него, скажем, ничего нет. Так себе, голь
перекатная. Промышляет тем, что шьет. Такого тоже в артель примете?
После Тмакбая выступили Жусуп, Кадырберген, Жакип. Из их слов Айша
определенно поняла, что будут обобществлять скот. Но только как это? Они
с Бирмаганбетом лишь недавно обзавелись кое-какой скотиной. И в одежде,
и в еде себе отказывали, мечтая хотя бы чуточку увеличить поголовье. И
теперь вдруг все станет общим? У бедной пеструшки сосцы с четверть
аршина. За одну дойку дает ведро. В прошлом году, во время конфискации
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Şimdi de, aniden her şey kamunun mu olacaktı? “Pestruşka”cağızın memeleri arşının
dörtte biri kadardır. Bir sağmada bir kova süt verir. Geçen sene Bazaubay’ın mülksüzleştirilmesi sırasında, vekil Ayşa’yı çağırmış, − “Jengey, demişti, − Kocanız ile
beraber az çalışmadınız. O zaman hayvanlarından herhangi bir ineği seçin”.
Bazaubay’ın ineklerinden alnı lekeli kırmızı cinsin süt verimi oldukça iyiydi. “Pestruşka” da bu cinstendi. Ayşa yanına koştu, boynuna sarıldı… Şimdi de sevdiği “Pestruşka”, aniden kamunun olacak; sütü, yağı, üstü başı kirli çapaçul Kojagul’un karısına mı
düşecekti? Ya rabbim, nedir bu? Ama en önemlisi evin efendisi, bütün malın sahibi
olmayacaktı. Acaba hayvanların kamulaştırılmasına hemen mi başlayacaklar yoksa
Birmaganbet’in dönmesini mi bekleyeceklerdi?
Sorular bitti. Toplantının başkanı oylamayı başlattı.
- Haydi, kolektife katılmaya razı olanlar ellerini kaldırsınlar!
Ağul sakinleri birbirlerine yan bakarak susuyor, bekliyor, yerlerinde duramıyorlardı.
Kimse ilk olarak el kaldırmaya cesaret edemiyordu. Ayşa, böyle durumlarda Birmaganbet’in nasıl davrandığını hatırladı. Yerinden fırlıyor, elini kaldırıp konuşuyordu:
− Oy veriyoruz!
Ve herkes aynı anda ellerini kaldırıveriyordu.
Ayşa da kendinden beklenmedik bir şekilde haykırdı:
− Oy verelim arkadaşlar! Haydi!
Ürkek ürkek birkaç el kalktı, sonra oy verdiler ve tamam. Oybirliğiyle kabul kararı
aldılar: “Kolektif oluşturacağız!” Şimdi sıra başkanı seçmekteydi. Farklı teklifler yağmaya başladı. Vekil söz istedi:
− Eğer beni dinlerseniz başkan olarak işte bu jengeyi seçin. Pişman olmazsınız!
− Bırak! – Ayşa korkudan ayağa fırladı.
− Şu arkadaşa belki de kimsenin bir itirazı olmayacak, duraksayarak uzatmaya başladı Kusain, −ama o okuma-yazma bilmiyor ki…
− Okuma-yazma öğrenilebilen bir şey. Ben şahsen Ayşa gelin için seve seve oy
vereceğim. Haydi ellerimizi kaldıralım! − diyen saygın Dosım’ın ardından herkes
ellerini kaldırdı.
Böylece “NovıyBıt” üretim kooperatifinin başkanı olarak Ayşa’yı seçtiler.
O günün olayı Ayşa’ya tuhaf bir rüya gibi geliyordu. Birdenbire iktidarın dizginleri
eline geçmişti. Niçin? Ne diye? Hangi hizmetler için? Ne ile biter bu? Hayırlısı ile mi
yüzkarası ile mi? Birmaganbet memnun olur mu? Burada olsa öyle yapar mıydı? Veya
aksine yüzü taş olup susar mıydı?
Ayşa eve geldi; sekiz yaşındaki oğlu Kuandık, ağuldaki bütün arkadaşlarını toplayıp
evin altını üstüne getirmişti.
Haylazlar avludan kuru otu getirmiş, külü serpmiş, suyu dökmüşlerdi. Genellikle
Ayşa bu afacan çocukları amansızca evden kovardı; küçüklerse Ayşa’yı fark eder
etmez dayak yiyeceklerini hissederek her biri bir tarafa kaçışırdı. Ancak bu sefer
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имущества Базаубая, уполномоченный подозвал Айшу. «Женгей, - сказал
он, - вместе с вашим супругом вы немало гнули спину на этого бая. Так
выберите из его стада любую корову».
Среди коров Базаубая отличалась молочностью красная порода с отметиной
на лбу. Пеструшка была из этой породы. Айша подбежала к ней, обняла за
шею... И теперь вдруг ее любимая пеструшка, кормилица, станет общей,
ее молоко, ее масло достанется чумазой неряшливой бабенке Кожагула? О,
господи, что же это такое? Но - самое главное - дома не будет хозяина,
владельца всей скотины. Интересно, сразу же начнут обобществлять скот
или подождут, пока вернется Бирмаганбет?
Вопросы кончились. Председатель собрания приступил к голосованию.
− А ну, кто согласен вступить в коллектив, поднимите руки!
Аулчане, косясь друг на друга, молчали, выжидали, ерзали. Никто не
решался поднять руку первым. Айша вспомнила, как в таких случаях
поступал Бирмаганбет. Он вскакивал с места, поднимал руку и говорил:
− Голосуем!
И все разом вскидывали руки.
Айша тоже неожиданно для себя воскликнула:
− Голосуем, товарищи! Ну!
Робко поднялось несколько рук, а потом проголосовали и все. Приняли
единогласное решение: «Создадим коллектив!» Теперь надо было выбрать
председателя. Посыпались разные предложения. Уполномоченный
попросил слово:
− Если послушаете меня, выберете в председатели вот эту самую женгей.
Не пожалеете!
− Брось!- вскочила в испуге Айша.
− Возражать против этого товарища, может, никто и не станет, - начал
тянуть, запинаясь, Кусаин, - но она ведь неграмотная...
− Ну, грамоте можно научиться. Я лично охотно проголосую за сноху
Айшу. Давайте поднимем руки! - сказал почтенный Досым, и вслед за ним
все подняли руки.
− Таким образом, председателем артели «Новый быт» избрали Айшу.
Событие того дня чудилось Айше странным сном. Нежданно-негаданно
оказались в ее руках повода власти. С какой стати? За какие заслуги? Чем
это кончится? Добром ли, срамом ли? Будет ли доволен Бирмаганбет?
Поступил бы он так, будь он здесь? Или, наоборот, промолчал бы, окаменев
лицом?
Пришла Айша домой, а дома восьмилетний сынишка Куандык, собрав своих
дружков со всего аула, перевернул все вверх дном. Сорванцы натаскали со
двора сена, рассыпали золу, разлили воду. Обычно Айша нещадно выгоняла
этих бесенят из дома, и малыши, чувствуя, что им достанется, разбегались
врассыпную, едва только примечали Айшу. Однако на этот раз Айша не
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Ayşa her zamanki gibi bağırıp çağırmaya başlamadı ve geciken kavgacıları kovmadı.
Yığınlar halinde gittiler; Ayşa ise hiçbir şey fark etmeden sırtını sobaya yasladı ve
pencereden bakmaya başladı. Kar fırtınası vardı; dışarıda kocaman bir kürtün oluşmuştu. Kudurmuşçasına esen rüzgâr üzerine konuyor, kar fırtınaları çıkarıyor ve
kaygı verici bir biçimde uluyordu. Tipi, camın aşağısını örttü; evi bir loşluk kapladı.
Kolektif! Uğur getirsin diye mi yoksa bela getirsin diye mi oluşturuldu? Toplantıda
birisi yarı şaka yarı ciddi şunu teklif etmişti:
− Haydi, aynı zamanda karıları da toplumsallaştıralım:
Diğeri ona cevabı geciktirmeden:
− E, biliyoruz, biliyoruz senin Jeksen’in genç kadınına göz koyduğunu!
Ya gerçekten kadınları da kamulaştırırlarsa… Ayşa’nın aklına, Birmaganbet’in adeta
barut gibi öfkeli biri olduğu geldi. Üstelik son derece kıskanç, telaşlı ve asabidir.
Bazen: “Dünyada en çok seni seviyorum. Birisi sana baktığı zaman içimdeki her şey
alt üst oluyor” diyordu. − Peki şimdi ne olacak? Eğer… Ya rabbim, ne düşünüyorum
ben böyle!
Tam bu sırada Kojagul’un küçük karısı geldi. Jaulığı (baş örtüsü) yağlı ve kirliydi. Deri
lastikleri yana çarpılmış, sanki peşinden sopalarla kovalıyorlar gibi soluk soluğaydı.
Sırtını sobada kaşıdı. Biraz durup çene çalmaya başladı:
− Apırmay, havaya bir şey oluyor! Acaba gökyüzü mü çöktü! Allah’ın her günü kar
fırtınası, tipi! İnsan delirebilir. Bu havada bazıları bir de toplantılarda sürtüyor. İşsizlikten kudurmuş olmalılar. “Berezovıykolok’tan” beş konuk gelmişti. Öz babası imiş
gibi gelip oturdular! İnsanlar ne düşünür? Yiyecek bir şey yok ki. Kış için gariban bir
hayvanı kestik gerçi, kalçasını dün iç ettiler. Başka bir şey yok, tamtakır…
Soluk alıp yeniden başladı:
− Onlara çay koymaya karar verdim, kurtulayım diye, ama ne anlamı var böyle bir
tipide bir kovayla bir aşağı bir yukarı gezmenin? Dedim belki sen, gelin, siyah kovanı
verirsin…
Ayşa üstü başı kirli, boş boş konuşan karıyı dalgın dalgın, dikkatsizce dinliyordu. Anladığı tek şey, siyah kovaya ihtiyacının olduğuydu. Başka bir zaman olsaydı, Ayşa onu
kovanın yanına bile yakınlaştırmazdı, ama şimdi canı, bu sırnaşık misafiri geçiştirip
kendi düşünceleriyle kalmayı o kadar çok istiyordu ki, elini salladı:
− Orada, köşede! Al!
Akşam oldu, hava karardı, suya gitmek gerekiyordu. Şimdi de ne gaf yaptığını anlayıp Ayşa buz kesti. Kojagul’un küçük karısı, nadir bulunan türde bir sakardı. Eline
ne geçerse kaybolmuş say. Kâseyi alır, ikiye kırar; çaydanlığı alır, illa emziğini veya
kulpunu kırar; kovayı alır…
Ayşa dayanamayıp evden fırladı. Koşuyordu; ayaklarını sürtüyor, kürtünlerin üzerine
düşüyordu, ama bunun farkında bile değildi. Yeter ki şu çapaçula daha çabuk yetişsin. Yeter ki siyah kovasını daha çabuk görsün…
Kojagul’un karısı kirli saç örgülerini açıp, buram buram külleri kaldırarak, sobanın
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раскричалась, как обычно, и не вытолкала в шею замешкавшихся забияк.
Толкаясь, толпясь, они ушли, а Айша, ничего не замечая, прислонилась
спиной к печке и стала смотреть в окно. Начинался буран. За окном нарос
большой сугроб. Свирепый ветер налетал на него, поднимал снежные вихри,
зловеще завывал. Пурга замела окошко снизу, и в доме стало сумрачно.
Коллектив! На счастье или на горе его образовали? На собрании кто-то
полушутя, полусерьезно предложил:
− Давайте зараз и баб обобществим:
Другой ему немедля ответил:
− Э, знаем, знаем, что ты на молодку Жексена нацелился!..
А что, если в самом деле и женщин сделают общими... Айша вспомнила,
как вспыльчив и горяч Бирмаганбет. Кроме того, он ревнив, суетлив,
раздражителен. Иногда он говорил: «Больше всего на свете люблю тебя.
Когда кто-то на тебя глаза пялит, у меня все внутри переворачивается». Так
что же теперь будет? Если... Господи, о чем я только думаю!..
Вот как раз в эту минуту и притащилась младшая жена Кожагула. Жаулык
засаленный, грязный. Кожаные галоши стоптаны набок. Запыхалась, будто
за ней гнались с палкой. Спиной о печку почесалась. Постояла так чуток да
и забалабонила:
− Апырмай, что с погодой творится! Небо, что ли, обвалилось! Каждый
божий день пурга, метель, буран! Сдуреть можно. И в такую круговерть
некоторые еще и по собраниям шляются. От безделья, должно быть, бесятся.
Пятеро из «Березового колка» приперлись, вгости, видишь ли, пожаловали.
Расселись, будто родной отец пришел! И что только люди думают? Жратьто нечего. Одну паршивую скотинку зарезали на зиму, и то уже вчера огузок
разделали. Больше, хоть шаром покати, ничего нет...
Она перевела дыхание и завелась снова:
− Решила им чай поставить, чтобы избавиться, да какой смысл при таком
буране взад и вперед с одним ведром мотаться? Может, дашь, сношенька,
свое черное ведро?
Айша слушала чумазую балаболку рассеянно, вполуха. Только и поняла,
что ей понадобилось черное ведро. В другое время Айша бы ее к этому
ведру и близко не подпустила, но сейчас так хотелось скорее выпроводить
назойливую гостью и остаться наедине с собой, со своими думами, что она
махнула рукой:
− Там, в углу, оно! Бери!
Пришел вечер, стемнело, надо было идти за водой. Тут-то и поняла Айша,
какой промах она допустила, и похолодела. Младшая баба Кожагула ведь
редкая растяпа. То, что попадет ей в руки, считай, пропало. Пиалу возьмет надвое расколет, чайник для заварки - носик или ручку обязательно отобьет,
ведро возьмет... И, не выдержав, Айша выскочила из дома. Она бежала,
спотыкаясь, проваливаясь в сугробы. И не замечала этого. Лишь бы скорее
добраться до чумазой неряхи. Скорее бы увидеть свое черное ведро...
Распустив грязные косы, вздымая клубы пепла, сидела у печки баба
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yanında oturuyordu. Bir hışımla içeri giren Ayşa’yı görüp kömürleri uzun kıskaç ile
süngülemeye başladı. Kül döküldü, siyah duman çıktı…
− Kova için geldim, − içine kötü şeyler doğarak söyledi bunu Ayşa.
− Şu… İpsiz sapsız çocuk… Ben de onu öyle bir patakladım ki ebediyete kadar
aklında kalacak… - sobadan ayrılmadan mırıldandı üstü başı kirli kadın.

Ayşa dinden imandan çıkmışçasına, ürkütücü bir şekilde yaklaştı. Kirli, biraz ürküp
mırıldandı:
− Hâşâ, hâşâ! Büyüğe saygı göster! Sakin ol! İşte orada duruyor kovan.
Kova yassılaşmış, dibi bastırılmış eşiğin yanında yerlerde sürünüyordu. Ayşa öfke
ve dargınlıktan boğulacak gibi olmuştu adeta. Haşat olmuş kovayı kavrayıp pasaklı
karıya fırlattı ve ağlamaya başladı.
− Oybay-ay! – üstü başı kirli kadın tüm evde duyulur bir şekilde, çirkin bir sesle
çığlıklar atmaya başladı. – Öld-ü-ü-ürdü beni şu ca-a-adı!
Kojagul girdi. Sakalındaki ve bıyığındaki saçak buzlarının su damlaları göğsüne doğru
eriyordu. Büyük gözleri daha da büyümüştü. Neredeyse yuvalarından fırlayacak gibi
görünüyordu.
Durdu biraz, dudaklarını çiğneyerek, içini çekti:
− Gelinciğim, neden karımızı dövüyorsun ki?
− Başkasının eşyalarını almasın, kırmasın diye!
− Dediğin tabii ki doğrudur. Kırmak olmaz. Ama “başkasının” bununla ne ilgisi var?
Siz toplantıya katılmışsınız, o zaman vekilin ne dediğini duymuşsunuzdur: “Tüm gerekli tüketim araçları kamulaştırılacaktır”. Aynen böyle demişti. Kova da bir tüketim
aracıdır. O da gereklidir. Demek ki o ortak kullanılmalıdır. Kırmak gerekmez, kabul
ediyorum. Ama madem istemeden kırmış, hemen kavga çıkarılır mı? Vekil de hoş
karşılamaz bunu. Üstelik sizi de başkan olarak seçtiler. Eğer biz, başkan insanları
dövüyor diye bir şikâyet yazarsak, sizi hemen mahkemeye verirler, haberiniz olsun!
Ayşa susuyordu. Öfkesinden içi içini yiyordu. Toplantıda, tüketim araçlarının kamulaştırılmasıyla ilgili söylenmiş tüm sözler tamamen aklından çıkmıştı. Kova artık
gerçekten ortaktı. Tamam, aldı onu bu pis cadaloz, kırdı. Artık herkes özgürdü. Şu
halde Ayşa’nın kudurmaya ne hakkı var? Düşünmesi bile içini acıtıyordu ama, ezilmiş
siyah kova gözlerinin önünde bir görünüyor, bir kayboluyordu.
Sonra Kojagul’un üstü başı kirli, cadı gibi saçları dağınık karısı bir an için görünüp
kayboldu. Ayşa hem korktu, hem darıldı.
Boynu bükük, şaşkın, yatışmaya gücü olmayan ayaklarını sürükleyerek titreye titreye
eve yürüdü.
Gece… Cam, karla örtülmüştü. Tipi kuduruyor, rüzgâr ıslık çalıyor, uğulduyor, uluyordu. Ayşa, yarı karanlıkta Kuandık’ı kendine bastırmış, iki büklüm olmuştu. Uyku
onu terk etmiş, üzüntülü düşünceler huzurunu kaçırmışken, içini çekiyordu.
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Кожагула. Увидев ворвавшуюся в дом Айшу, начала длинными щипцами
яростно шуровать уголья. Посыпалась зола, повалил черный дым.
− Я за ведром пришла, - предчувствуя что-то неладное, сказала Айша.
− Этот... мальчишка бестолковый... Ну, и я его так отлупцевала, что навек
запомнит... - пробубнила чумазая, не отрываясь от печки.
Айша, не помня себя, грозно надвинулась. Чумазая, слегка оробев,
пролепетала:
− Ну, что ты, что ты?! Имей уважение к старшей! Уймись! Вон лежит твое
ведро.
Ведро - сплющенное, с продавленным дном - валялось у порога. Айша
задохнулась от ярости и обиды. Схватила изуродованное ведро, запустила
его в косматую бабу и заплакала.
− Ойбай-ай! - дурным голосом на весь дом завопила чумазая. - Уби-и-ила
меня эта сте-е-рва!
Вошел Кожагул. Сосульки на бороде и усах таяли, стекая на грудь каплями
воды. И без того большие глаза его еще больше расширились. Казалось,
вот-вот вылезут из орбит.
Постоял, пожевал губами, вздохнул:
− Что же ты, сношенька, бабу нашу избиваешь?
− Пусть не берет, не ломает чужие вещи!
Эго, конечно, правильно. Ломать - не годится. Но при чем тут «чужие»?
Вы же были на собрании, так слышали, что говорил уполномоченный.
«Все необходимые орудия производства будут обобществлены». Так он
сказал. А ведро - тоже орудие производства. И тоже необходимое. Значит,
им надлежит пользоваться сообща. Ломать не надо. Согласен. Но если уж
невзначай сломали, разве можно сразу в драку лезть? Уполномоченный
тоже не одобрит. К тому же вас в председатели выбрали. Если мы напишем
жалобу, дескать, председатель избивает людей, вас - имейте в виду - в два
счета отдадут под суд!
Айша молчала. Ей было стыдно за свою вспышку. Все слова, сказанные
на собрании об обобществлении средств производства, и в самом деле
вылетели из ее головы. А ведь ведро теперь действительно общее. Ну,
взяла его эта грязнуха. Сломала. Так на то теперь свобода. Какое она,
Айша, имеет право бушевать? Горько было, однако, об этом думать. Перед
глазами мелькало раздавленное черное ведро. Затем мелькнула чумазая
баба Кожагула, распатланная, как ведьма. И страшно стало Айше, и обидно.
Поникшая, растерянная, не в силах унять колотившую ее дрожь, поплелась
она домой.
...Ночь. Окно замело снегом. Буран неистовствует, ветер свищет, гудит,
воет. В сумраке, прижав к себе Куандыка, скорчилась Айша. Сон покинул
ее. Невеселые думы одолевают женщину. Она тяжело вздыхает.
Кто-то резко рванул дверь. Айша испуганно вскочила:
− Кто это? -Я!
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Biri ansızın kapıyı hızla açtı. Ayşa korkudan ayağa fırladı:
− Kim o?
− Ben!
Tanıdık, uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen o ses. Ayşa bir anda kocasına koştu ve
soyunmasına yardım etmeye başladı.
− Apırmay, böyle bir kar fırtınasında gelmeye nasıl cesaret ettin?
Birmaganbet tamamen kar içindeydi. Sakalında kırağı, bıyıkları saçak buzları içindeydi. Kısa boylu, kırmızı yüzlü, soyunurken memnun memnun oflayıp pufluyordu,
zaman zaman vıkvık ediyordu.
− Canım benim, halsiz düşmüşsün, özlemişsin. Gel, doya doya öpeyim seni!
Soğuk, hantal, kalın kıyafetleriyle onu kendine çekti, sarılmaya çalışarak; Ayşa da kız
gibi kızarıverdi, eğrildi, yüzünü uzattı.
Uzun zamandır onu, Birmaganbet’i görmemişti! Kocasına öyle dargındı ki, döndüğü
zaman onun suratına bakmamaya yemin etmişti. Oysa şimdi mutlu, neşeli, öpücük
için uysalca yanağını uzatmaktaydı. Böyledir işte Birmaganbet! Başka hangi Kazak
uzun bir ayrılıktan sonra eve döndüğünde karısına “canım” der, üstelik doya doya
öper? Başkaları karılarına selam vermek şöyle dursun, yüz karası sayarlar. Birmaganbet ise böyle değildir! Kendine mahsus bir mizacı vardır onun…
Ayşa, kocasının yokluğunda ağulda neler olduğunu ayrıntılı olarak anlattı. Birmaganbet takdirle böğürüyordu. Karısının kolektife katıldığını ve başkan seçildiğini öğrenince daha da sevindi ve kahkaha atmaya başladı.
− Dur, gülme. Daha her şeyi anlatmadım!
− Tamam, anlat hepsini.
− Beni mahkemeye vermeyi istiyorlar!
− Kim?
Ayşa heyecanlanarak, gücenikliğinden ve öfkesinden boğularak titreyen bir sesle,
siyah kovanın nasıl mahvolduğunu anlattı.
− Tuh! Pöf! Korkulacak birini bulmuşsun! − kocası başını salladı.
− Kojagul! Kim olduğunu biliyor musun? Bezirgân! Molla!
Bu sonbahar ölen için dua okuyordu ve kırmızı danayı çaldı. Kaç kez söyledim ben
Kakimjan’nın oğluna, ihtiyarı vergilendirsin diye. O ise kötü niyetli adam, hep koruyor onu. Onlar kolektife yaklaştırılmamalı bile! Yarın üretim kooperatifinin tüm üyelerini topla, ben de herkesin önünde maskesini kaldıracağım ve patır patır kovacağız
onu. Ama eğer o kolektifte olursa bile, bu hiçbir şekilde başkalarının eşyalarının
kırılabileceği anlamına gelmiyor. Kova kamulaştırmaya tabi midir ki?
− Ya inek? O tabi midir? − kederle sordu Ayşa.
… Kara bir gecede, yatakta, kocasının yanında birdenbire bir an için ağır şişmiş
memeleri olan “Pestruşka”cığını görür gibi oldu.. Bir de siyah, yassılaşmış kovayı...
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Знакомый, родной, долгожданный голос. Айша мигом подлетела к мужу и
начала помогать ему раздеваться.
− Апырмай, как ты осмелился приехать в такой буран?!
Бирмаганбет был весь в снегу. На бороде иней, усы в сосульках. Невысокого
роста, краснолицый, он, раздеваясь, довольно отдувался, покрякивал.
− Ой, ты, родненькая, истомилась небось, соскучилась. Ну, дай расцелую!
Холодный, неуклюжий, в толстой одежде, он притянул ее к себе, пытаясь
заключить в объятия, и Айша вспыхнула, как девушка, изогнулась,
подставила лицо.
Целую вечность не видела она его, Бирмаганбета! Так обиделась на мужа
Айша, что про себя грозилась даже не посмотреть на него, когда он вернется.
А теперь, радостная, счастливая, покорно подставляла щеку для поцелуя.
Но таков Бирмаганбет! Какой еще казах, возвращаясь домой после долгой
разлуки, назовет жену «родненькой», да еще и расцелует?! Другие даже
здороваться с женой за позор посчитают. А Бирмаганбет совсем не такой!
У него нрав особенный...
Айша подробно поведала мужу все, что случилось в ауле за его отсутствие.
Бирмаганбет одобрительно мычал. А когда узнал, что жена вступила
в коллектив и что ее избрали председателем, и вовсе обрадовался и
расхохотался.
− Подожди, не смейся. Еще не все сказала!
− Ну, выкладывай.
− Меня хотят отдать под суд!
− Кто?!
И Айша, волнуясь, задыхаясь от обиды и гнева, дрожащим голосом
рассказала историю о том, как погибло черное ведро.
− Тьфу, нашла кого бояться! - покачал головой муж.
Кожагула! Да ты знаешь, кто он такой? Торгаш! Мулла! Нынче осенью еще
отходную гнусавил по покойному Бекболу и красного телка уволок. Сколько
твержу я сыну Какимжана, чтобы он обложил старика налогом. Но тот,
вредина, все оберегает его. Да их близко к коллективу подпускать нельзя!
Собери завтра всех членов артели, я разоблачу его при всех, и выгоним его
с треском. Ну, а если он даже будет в коллективе, то это вовсе не значит, что
можно ломать чужие вещи. Разве ведро подлежит обобществлению?!
А корова!.. Она подлежит? - с грустью спросила Айша.
...Темной ночью на постели рядом с мужем Айша вдруг на мгновение
увидела корову-пеструшку с грузным, набухшим выменем. И еще ей
померещилось черное сплющенное ведро.
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Bir Bohça Para
Бир Түйүнчөк Акча
I.
Sabahın erken saatlerinde Talant okula gidiyordu. İlk otobüs duraktan yeni kalkmıştı. Talant durağın yanındaki geçitten geçerek okula doğru yürüyecekti.
Biraz yürüyünce, yolun kenarında yumruk gibi küçücük bohçayı gördü. Bohçanın
içinde bir avuç para vardı. Parayı sayamadı ve bu kadar çok parayı görünce kalbi
yerinden oynadı. Sanki birisinden çalmış gibi korktu. Paranın sahibi gelip: “Sen
bunları benden çaldın?” diye gırtlağından sıkacakmış gibi oldu. Korkuyla, elindeki
paraları az kalsın düşürecekti.
“Ne yapmalıyım?” diye düşündü. O sırada kendisinden yaşça büyük çocuklar arkasından yetişmişti. Onlar öğrenirse elinden paraları alacaktı. Bu yüzden bütün
paraları koynuna koyarak okula doğru yürümeye başladı. Okul yolu boyunca kadar
paraların kime ait olduğunu, kime göstereceğini düşündü. 50 som ya da 100 som
olursa bir şey olmazdı fakat bu kadar parayı nereye saklayacaktı? Bunca çok parayı
ne yapacaktı?
Çaresiz ne yapacağını şaşırarak eli ayağı titreyerek yürüyemeden donup kaldı. Sonra “Babama götüreyim, anlatayım belki o sahibini bulur.” diye düşündü.
Böylece hızlıca evine koşarak babasına parayı gösterdi. Babası ilk olarak “sen bunları çaldın mı?” diye tepki verdiğinde Talant’ın morali bozuldu. Fakat bunu belli
etmemeye çalıştı.
-

Hayır, baba yolun kenarından buldum” dedi.

-

Ne zaman?

-

Biraz önce

-

Nerden?

-

Otobüs durağının olduğu yoldan.

-

Gerçekten mi?

-

Evet…

Babası pencereye doğru yürüdü ve dışarı baktı. Sonra oğlunun yanına gelerek oğlunu sımsıkı kucakladı. Yanağından bir kere öptü ve kulağına fısıldadı.
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-

Bu parayı bulduğunu kimse gördü mü?

-

Hayır, baba kimse görmedi.

-

Gerçekten mi?

-

Gerçekten.

Sulayman Rısbaev
1978’de Kırgız Devlet Üniversitesi, Filoloji Bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılında
Eğitim Bilimleri konusunda doktor, 2000’de doçent, 2011’de de profesör olmuştur.
Çocuklar için 30 civarında hikâye, masal kitapları yazmıştır. Kitapları Özbek Türkçesine,
Rusçaya, Almancaya, İngilizceye tercüme edilmiştir.

Çeviren: Darkan Mamazhanova
Kırgızistanlı. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora öğrencisidir.

Эртең менен болчу. Талант мектепке келаткан. Автобус аялдамадан жаңы
эле жөнөп кетти. Талант андан өтүп, жолдун өйүзүндөгү мектепти көздөй
басмак.
Ал алдыга баса берип, жолдун жээгинде жаткан муштумдай түйүнчөктү
көрдү. Анын ичин ачса, - бир тутам акча! Санагы жете турган эмес. Ушунча
акчаны көрүп Таланттын жүрөгү шуу дей түштү. Аны өзү бирөөдөн уурдап
алгансып коркуп кетти.
Кокус ээси келип: «Сен муну кайдан уурдап алдың ыя?» деп кекиртегинен
ала тургансып, алиги акчалар колунан түшүп кете жаздады.
«Эмне кылуу керек?»
Аңгыча өзүнөн чоң балдар арттан жете келишти. А алар көрүшсө акчаларды
колунан алып коёру бышык эмеспи. Ошон үчүн аларды коюнуна сала коюп,
мектебин көздөй басты. Бирок баарынан кызыгы – бул акчалар кимдики?
Аны кимге көрсөтөт? Акча таап алганын кимге айтат? 50 сом, 100 сом
болсо го мейли эле. А ал мынча акчаны каякка катат? Мынча акчанын ага
эмне кереги бар?
Ал айласы кетип, колу-буту титиреп, алдыга баса албай туруп калды.
«Атама барайын, айтайын, балким ал акчаларды ээсине таап берер».
Талант ошентти да, үйүнө тез эле жетип барды. Акчаны бергенде атасы:
– Муну сен уурдап алдыңбы? – деп өңү бузула түштү.
– Жок, ата, жолдон таап алдым, – деди Талант.
– Качан?
– Азыр эле.
– Каерден?
– Аялдамадан, жолдун жээгинен.
– Чын элеби?
– Ооба…
Атасы терезеге келип бир ирет эшикти карады да, уулуна жакын келип,
моюнунан кучактады. Анан бетинен бир ирет өптү да, кулагына минтип
шыбырады:
– Сенин бул акчаны таап алганыңды бирөө көрдүбү?
– Жок, ата, эч ким көргөн жок.
– Чынбы?
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Talant’ın eli ayağı daha fazla titremeye başlamıştı ve korkuyordu.
- O zaman sen bunun hakkında kimseye bir şey söyleme. Duydun mu? Ben birazdan kasabaya gideceğim ve sana palto, ayakkabı, bisiklet, kızak, paten satın alacağım…
-

Duydun mu?

Bunları söylerken babasının da elleri titriyor nefesi daralıyordu.
- Duydun mu Talant, anladın mı?!
Oğlunu gene kucaklayıp yanaklarından öpünce uzamış sakalları Talant’ın yanaklarına battı. Babasının ağzından boza kokuşu geliyordu.
-

Talant duydun mu? – diye babası bir kere daha tekrarladı.

Babası uzun zamandır işsizdi. Talant evde parasız yatan babasının sana gerekli olan
şeyleri alırım dediğini duyunca sevindi.
-

Duydum baba, kimseye söylemem.

-

O zaman kimseye fark ettirmeden okuluna git.

-

Tamam baba.

II.
İkinci ders yeni başlayınca yakındaki mağazada çalışan bir bayan sınıfa girdi. Çok
ağlamış, gözleri de şişmişti.
- Kurban olayım küçücük yavrularım. Durağın oradaki yolda para gördünüz mü?
Biraz önce mağazanın bütün parasını kaybettim. Otobüse binmeden önce bendeydi. Yalvarırım çocuklarım siz o sıralarda okula gidiyordunuz. Para göreniniz…
Konuşmasını bitiremeden ağlamaya başladı. Mağazacı bayanı çocukların hepsi tanıyordu. Herkesin tanıdığı ve Raykan abla dediği kadındı.
Bir süre çocukların konuşmasını bekledi. Çocuklar birbirlerine bakıyordu kimsenin
haberi yoktu. O esnada Talant yerinden kalkarak, paranızı ben buldum Raykan
abla, dedi.
Raykan Abla koşarak Talant’ın yanına gelip kucaklayıp ve öpmeye başladı.
-

Sahi mi?- dedi gözü yaşlı haliyle.

- Sahiden, eve götürüp babama verdim, sonra… sonra… Okula geldim. Biraz
önce verdim ona. İnanın.
-

Baban evde mi?

-

Evdedir.

Raykan, Talant’ı sımsıkı kucaklayınca hoş kokulu parfümü burnuna geldi. Talant,
ablasına acıdı.
-

Hadi eve gidelim,- dedi.

Eve doğru yola koyuldular fakat evde ne olduğunu kimse bilmiyordu. Babası nerdeydi? Parayı ne yaptı? Biraz önce paranın kendisinde olacağını kimseye söyleyemeyeceğine dair babasına söz vermişti. Şimdi ne olacaktı? Talant’ın eli ayağı
yine titremeye başlamıştı.
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– Чын.
Таланттын колу-буту титирегени басыла элек болчу. Ал дагы эле коркуп
жаткан.
– Анда сен бул жөнүндө эч кимге айтпагын. Уктуңбу? Мен азыр эле шаарга
барам дагы, сага кышкы пальто, жылуу өтүк, велосипед, чана, коньки
сатып келип берем. Уктуңбу?– Бул сөздөрдү айтып жатып атасы да колдору
титиреп, энтигип турду. – Уктуңбу дейм, Талант, мени түшүндүңбү?!
Ал уулун дагы бир ирет кучактап өпкөндө, алынбай үксүйгөн сакалы бетибашын сайгылап, оозунан бозонун жыты бурулдап турду.
– Уктуңбу?–деди атасы бир ирет. Көптөн бери иштебей, жумушу жок, акча
таап келалбай үйдө жаткан атасы ага керектүү нерселериңди алып берем
дегенде Талант кубанып кетти.
– Уктум, ата – деди ал, –уктум. Эч кимге айтпайм.
– Анда билинбей сабагыңа бар. Бирөөгө билгизип койбогун.
– Макул, ата!
***
Экинчи сабакка жаңы эле киришкенде дүкөнчү аял класска кирип келди.
Ыйлап алыптыр, ыйлап жатып көзү шишип бүтүптүр.
–Айланып кетейин күчүктөрүм, акча көрдүңөрбү? Мен кургур дүкөндүн
бүт акчасын азыр эле жоготуп жибердим. Автобуска отура электе бар эле.
Айланайындарым, силер баарыңар эле бөжүрөп мектепке келатпадыңар
беле. Айланып кетейиндер…!
Сөзүн айтып бүтпөй, буркурап ыйлап жиберди. Дүкөнчү эжени балдардын
баары эле тааныйт. Ал Райкан эже эмеспи. Жакшы эже го.
Балдардан сөз күтүп ал унчукпай калды. Балдар, мугалим эжей баары «ким
тапты болду экен» дегенсип, бирин-бири карап калышты.
– Акчаңызды мен таап алдым, Райкан эже, – деди тура калып Талант, – мен
таап алдым.
Райкан эже чуркап келип, Талантты мойнунан кучактап, өпкүлөп жиберди.
Кудум эртең мененки атасы кучактап, өпкүлөгөндөй өпкүлөдү.
– Чын элеби?–деди ал ый аралаш.
– Чын эле, үйгө алып барып, атама берип, анан, анан…мектепке келгем.
Азыр эле…, ишене бериңиз.
– Атаң үйдөбү?
– Үйдө го…
Райкан эжеси Талантты бооруна кысып-кысып алды. Андан жыпар жыттуу
атырдын жыты келип турду. Талант Райкан эжени аяп кетти.
– Жүрүңүз, үйгө баралы,–деди ал.
Үйгө келатышты…А үйдө эмне болгонун ким билсин? Атасы кайда болду
экен? Акчаны эмне кылды экен? Ал жана эле атасына «эч кимге айтпайм»
деп убада бербеди беле. Эми эмне болот?
Талант дагы калтырап чыкты.
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Uluslararası Öğrencilerin
Ortak Çağrısı:

“ÇEVİRİLER SAYESİNDE KENDİ
EDEBİYATIMA YAKLAŞIYORUM”
Röportaj: Metin Erol
Metin: Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım.
Resul Mane: Hoş bulduk. Gine Bissau’dan geldim. Türkiye’de Ege Üniversitesi’nde Sosyoloji
okuyacağım inşallah. Şuan hazırlık okuyorum.
Juan Esteban: Ben Juan Esteban. Kolombiya’dan geliyorum. Ege Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okuyorum. Bu yıl lisans birinci sınıftayım.
Abela: Benim adım Abela Rizwanska. Makedonya’dan geliyorum. Ege Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler’de yüksek lisans yapıyorum. Birinci
sınıf derslerini alıyorum bu sene. İnşallah seneye
tez yazacağım.
Metin Erol: Tez konunuz belli mi?
Abela Rizvanska: Aslında tez konum belli.
Suriye olacak. Suriye’nin uluslararası ilişkilerde
şimdiki durumu nedir? Uluslararası politikalarda
Türkiye’nin Suriye üzerindeki yaptırımı vb… Bu
alanlardan birine yoğunlaşacağım.
Kemal: Benim adım Kemal Davud. Suriyeliyim.
Aslen Türküm. Yani bazen Suriyeliyim bazen Türkiyeliyim. İki memleketin suyundan, yemeğinden,
toprağından tat aldım. Hem yaşadım, hem iki tarafta da ailem yaşadı. Dokuz Eylül’de İnşaat Mühendisliği okuyorum.
Metin: Kaçıncı sınıf ?
Kemal: Şu an 3. sınıftayım. Okula devam ediyo-
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rum. İnşallah yakında bitireceğiz. Türkiye’de 4-5
yıl oldu neredeyse. Ama 2000 yılından beri git gel
var yani sürekli.
Metin: İnşallah… Kiminiz üç – dört yıldır YTB
öğrencisi olarak Türkiye’desiniz, kiminiz daha yenice Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’ye geldiniz. Şuradan başlayalım. Türkiye Bursları kapsamında ülkelerinizden kalkıp Türkiye’ye gelme fikri
sizlerde nasıl oluştu? Nasıl süreçlerden geçtiniz?
Kendi tecrübelerinizi paylaşır mısınız?
Resul: Aslında ben hep yurtdışında okumak istedim. En azından benim ülkemden daha gelişmiş
bir ülkede. Türkiye’ye nasıl geldim? Bir kuzenim
var. O Bolu’da okuyor. Ondan haber aldım. O
biraz bahsetti Türkiye’den. Bana yol gösterdi Türkiye’de okumak için. Sonra başvuru yaptım. Burs
kazandım ve geldim.
Metin: Başvuru yaptın, burs kazandın ve Türkiye’de eğitim hayatına başladın. Kuzenin buna
vesile oldu. Pek güzel olmuş. Peki, Juan Esteban
senin serüvenin nasıl oldu? Kolombiya’dan kalkıp
Türkiye’ye geldin. Burada lisans öğrencisisin…
Esteban: Aslında ben İngiltere’de İngilizce okuyordum. Orada benim birçok Türk arkadaşlarım
vardı. Sizin dilinizi çok sevdim. Kültürünüz çok
farklı, çok güzel bana göre. Ondan sonra ben
Kolombiya’ya döndüm. Orda bir üniversitenin
sayfasında Türkiye Bursları’nı gördüm. Oradan
başvuru yaptım ve kazandım, buraya geldim. Kültürünüz farklı olduğu için buraya gelmek istedim.

Çünkü bizim oralardan çok farklı. Ben sizin kültürünüzü, yaşayışınızı çok sevdim. Bu vesile oldu.
Metin: Abela senin maceranı dinleyelim?
Abela: Benim Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’ye gelmem tam bir tesadüf aslında. Benim
Ankara’da Polis Akademisi’nde okuyan bir arkadaşım var Makedonya’dan. Biz lisedeyken bir
programa birlikte gittik onunla. Adı Enver. Zaten kendisi Makedonya Türkü. Enver, Türkiye
Bursları haberini sosyal medyada paylaşınca, onu
gördüm. Türkiye’de okumak istiyorsanız buyurun gelin diyordu paylaştığı haberde. Rica ettim
Enver’den. Bana linki gönderdi. Fark ettim ki
başvurunun bitmesine sadece dört gün kalmış.
Makedonya’daki Türk büyük elçisine ulaştım ve
ondan bilgi aldım. Sonra son gün başvuru yaptım
ve kazandım, geldim. Türkiye’de okumak istiyorsanız buyurun gelin. Bu benim hayatımı değiştirdi.
Metin: Kemal senin yolunu Türkiye’ye düşüren
nedir?
Kemal: Vallaha açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben
Türkiye’ye gelmeden önce Türkçeyi biliyordum.
Ama biraz farklı bir şiveydi benim bildiğim Türkçe. 19 yaşına gelmiştim fakat tam manasıyla ve
işin aslı memleketin durumundan kaynaklanan
sebeplerden dolayı Türkçe yazma ve okumayı
adam akıllı öğrenmemiştim. Ama sürekli bir istek vardı içimde. Yani kendimce çabalıyordum.

Burada okuyan akrabalarım var. Arkadaşlarım
var. Onların sayesinde Türkiye’ye geldim. Benim
geldiğim zamanda yani 2010 yılında YTB kurulmamıştı. İlk sene geldim okudum. Yani TÖMER
okudum, Türkçe hazırlığı okudum. Bir sonraki
sene hemen YTB kuruldu. Sürekli devam eden
bir sirkülasyon olduğundan dolayı geldiğimi söyleyebilirim yani.
Metin: Resul, YTB ile Türkiye’ye geldin. Burada eğitim - öğretim hayatın sürüyor. Peki, YTB
sana ne kattı? Buradaki tecrübelerin neler oldu?
YTB’nin hangi faaliyetlerinden faydalandın?
Resul: Ben çok gelişmemiş bir ülkeden geldim.
Benim ülkemde, yurtdışına ya da gelişmiş bir ülkeye gidip okumak isteyen çok insan var. Ben çok
vatansever bir insanım. Bu şans, Allah’ın bana
verdiği şey. Bu büyük sorumluluk. Allah bana bu
şansı verdi. Çok gelmek isteyen var. Öğrendim
ki ben okuduktan sonra ülkeme gidip ülkeme
katkı sağlamak, ülkemi geliştirmek istiyorum. Bunun içinde YTB’nin programlarına katılarak bilgilenmemiz gerekiyor. YTB banan evvela büyük
bir imkan sağladı. Okuma imkanı. Bunun yanında sürekli olarak programlar ile bizi besliyorlar
yani bilgi olarak bizi besliyorlar. Burada çok farklı
kültürler var, bilmediğim şeyler var. Kolombiyalı,
Makedonyalı arkadaşlarım var şuan. Bunlar benim için büyük çok büyük güzellikler. Onlardan
kendi ülkeleriyle ilgili pek çok şey öğrendim.
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Esteban: Evet, evet sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Kolombiyalı değilsin falan diye. Sen Türksün
falan. Türkçe konuşmaya başlayınca Kolombiyalı
olduğuma inanıyorlar.
Metin: Peki Latin Amerika kültürü ile Türk kültürü arasındaki benzerlikler, farklılıklar nelerdir?

Metin: Esteban senin YTB maceranı dinledik.
Yaklaşık iki yıldır buradasın. Bu süre zarfı içinde
neler öğrendin? YTB’nin etkinlikleri sana neler
kazandırdı? Farklı kültürlerden bahsettin. İngiltere’de Türk kültürünün farklı olduğunu ve bunu
öğrenmek için, Türkiye’ye gelmek için istekli olduğunu söyledin. Nedir buradaki tecrübelerin?
Esteban: İlk önce TÖMER’de okudum. Orada
bir sürü farklı insanla tanıştım. Farklı kültürlerden her gün farklı şeyler öğreniyordum orada.
Şimdiye kadar her gün yeni bir şey öğreniyorum.
Ondan başka YTB seminerler düzenliyor. Onlar
benim Türkçemi çok geliştirdi. Bizleri başka yerlere götürüyorlar. İstanbul’a gittik, Bursa’ya gittik geçen yıl. Farklı şehirleri görüyorum. Bir ülke
içindeki farklı şehirlerdeki farklılıkları görüyorum.
Her biri birer zenginlik. Farklı birçok şey öğreniyorum Türkiye’de bulunduğum süre içerisinde.
Metin: Peki beğendin mi İstanbul’u?
Esteban: İstanbul gayet güzel bence çok güzel
bir şehir. Fakat İzmir tamamen farklı bir şehir. İkisi de Türkiye’de fakat çok farklılar.
Metin: İzmir’in neyi farklı sence?
Esteban: İzmir bizim kültürümüze daha yakın.
Latin Amerika’nın kültürüne daha yakın buluyorum ben. Daha sıcakkanlı İzmir insanları. İzmir’in
insanları bize çok yakın davranıyorlar. Yani bize
Türk’müşüz gibi davranıyorlar.
Metin: Aslında sen de biraz benziyorsun.
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Esteban: Mesela ben İngiltere’de iken orada insanlar sana sadece selam veriyorlar. Ondan sonra o kadar yani. Buraya geldiğimde insanlar: ‘’Selam, nasılsınız, nasıl gidiyor hayatınız, derdiniz var
mı, probleminiz var mı’’ daha sıcak yani size daha
sıcak davranmaya çalışıyorlar. Bilhassa YTB’deki
görevliler. Sürekli bizi arıyorlar, sürekli problem
var mı diye soruyorlar. Çok çok farklı. Buradaki
insanlar da öyle. Okuldaki arkadaşlarım da.
Metin: Peki, Abela, Türkiye’ye geldin, YTB bursu
ile buradasın. Bu süre zarfı içinde neler kazandın?

YTB’nin yapmış olduğu düzenlemiş olduğu etkinlikler sana ne kattı? Makedonya’dan farklı olarak
burada neler dikkatini çekiyor?
Abela: Makedonya biliyorsunuz buradan o kadar
uzak değil. Kültür olarak Türk kültürüne benziyor.
Yemeklerimiz bile, konuşmalarımız bile benziyor.
Pilav, kuru fasulye, dolma, biber dolması…
Metin: Yemek dışında peki?
Abela: Juan için kültür çok farklıydı. Alışması daha
zordu. Benim için adapte olmak çok zor olmadı.
Uluslararası İlişkiler okumak istiyordum. Yurtdışında okumak istiyordum. Makedonya’da okusaydım tam istediğim tecrübeyi alamayacaktım.
Şimdi bu sene üniversiteye başladım. Geçen sene
TÖMER çok güzel bir tecrübeydi. Her yerden insanlar vardı. Her yerden çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Mesela biz Arap ülkeleri hakkında çok
şey bilmiyoruz. Sadece kötü şeyleri duyuyoruz.
Ondan sonra anlıyorsun ki öyle bir şey yokmuş.
Mesela burada olmasaydım Kolombiya’dan bir
arkadaşım hayatımda olmayacaktı. Kolombiyalılar
hakkında ne düşünüyoruz? Hep dans ediyorlar,
içki içiyorlar, bu kadar. Öyle değilmiş. Kendimizi
o kadar geliştiriyoruz ki sadece akademik olarak
değil, kişisel olarak bakış açımız açılıyor, farklı şeyler anlıyorsunuz, kendinizi daha büyük hissedebiliyorsunuz. Akademik olarak ise üniversiteyi çok
beğendim. İstediğim bir şeydi zaten.

rın telefonlarını aldım. Kontak kurdum. Onlarla
seneye tezim için birlikte çalışabilirim. Diğer üniversitelerden aynı bölümü okuyan arkadaşlar ile
tanıştım. Yani bir de hiç bilmediğim şeyleri öğrendim. Literatürünüz üzerinde baya şey okudum.
Edebiyat üzerine okuduk. Kısa hikâyelerden falan… Mevlana, Yunus Emre, Nasreddin Hoca,
Dede Korkut… bunları öğrendim ve benim için
çok önemliler.
Metin: Neler öğrendin peki. YTB’nin vermiş olduğu seminerlerde özellikle dikkatini çeken Mevlana, Yunus emre, Nasreddin Hoca… Bu şahsiyetler sana neler kattı?
Abela: Türkiye’nin kültürünü tanımlıyorlar.
Metin: Nasılmış Türkiye’nin kültürü?
Abela: Hep böyle sıcakkanlı insanları. Çok dürüst insanlar gerçekten. Akademik olarak şunu
eklemek istiyorum. Makedonya’daki eğitimde
sadece Avrupa ve Amerika var. Bütün eğitim Avrupa ve Amerika odaklı. Türkiye’de böyle değil.
Orta Doğu’yu tanıyorsunuz, Afrika’yı tanıyorsunuz. Bu çok güzel.
Metin: Kolombiya’da nasıl durum Juan?

Metin: Peki YTB’nin akademik programları hakkında ne düşünüyorsun?

Esteban: Kötü. Avrupa’nın doğusu Ortadoğu olarak kabul ediliyor. Buna Türkiye’de dahil.
Bizim eğitimimizde sadece Amerika ve Avrupa
olumlu. Sadece Amerika ve Avrupa iyi gerisi savaş vs… Başka bir şey yok. Burada gördüm ki
böyle bir şey yok.

Abela: Çok faydalıydı. İlk olarak benim Türkçem
için. Ondan sonra, mesela tez yazacağım seneye.
Akademi sayesinde çok hocalar tanıdım. Onla-

Abela: Bir de şunu fark ettim. Makedonya’da
kültürel ne varsa hep Avrupa’dan geliyor, diye
öğretiyorlar. Buraya geldiğimde öyle olmadığını

Aslında ben İngiltere’de İngilizce okuyordum. Orada
benim birçok Türk arkadaşlarım vardı. Sizin dilinizi
çok sevdim. Kültürünüz çok farklı, çok güzel bana göre.
Ondan sonra ben Kolombiya’ya döndüm. Orda bir
üniversitenin sayfasında Türkiye Bursları’nı gördüm.
Oradan başvuru yaptım ve kazandım, buraya geldim.
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gördüm. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu Türk
hikâyeleri, bu Mevlana, Nasreddin Hoca, Dede
Korkut ile onu öğrendim. Türkiye’de, bu taraflarda çok büyük bir medeniyet varmış, miras
da varmış. Sadece savaş, kavga, ölümler vs…
yokmuş. Bu büyük bir yalan. Bunu gördüm Türkiye’de. Üçüncü bir dünya ülkesi değil.
Metin: Evet, Kemal sana geçelim. Türkiye Bursları ile Türkiye’de eğitim görüyorsun. YTB, misyonu, kuruluşu ve amacı belli olan bir kurum.
Sence YTB misyonuna uygun hareket ediyor mu?
Hem Türkiye’den hem de dışarıdan bir öğrenci
olarak nasıl değerlendiriyorsun durumu?
Kemal: YTB’nin en önemli aktörü, tabi hepimiz
YTB’nin sayesinde burada varız. Yani YTB olmasa
belki başka programlarla birlikte gelebilirdik ama
şuan YTB’nin çok büyük bir rolü var dünyadaki
eğitim sistemleri içerisinde. Uluslararası öğrencileri Türkiye’ye getirmesi ve güven vermesi. Yani
ben hatırlıyorum. Benim geldiğim yıllarda burada
çok farklı burslar vardı, çok farklı prosedürler
vardı. Mesela dünya burslarına göre kıyasladığımız zaman ben bir numarayı verebilirim YTB’ye.
Neden? Çünkü öğrencilerin temelde dört – beş
temel sorunları oluyor. Barınma, sağlık sigortası,
eğitim ve çalışma. Barınmayla ilgili problemi YTB
tam anlamıyla çözmüş bir kurum. Öğrencileri
direk yurtlarına yerleştiriyor. Hiçbir uluslararası
öğrencinin YTB bursu ile geldiği zaman böyle bir
sıkıntısı yok. İkinci olarak eğitim için; öğrencinin
mezun olduğu liseye göre, kendi ülkesine göre,
kendi başarısına göre bir sistem bir eğitim düzeyi
veriliyor. Burada gelip de yok işte sen şu bölümü
okuyacaksın denilmiyor. Tabi öğrencinin tercihi
oluyor farklı üniversiteleri seçiyor. Mesela diyelim üniversite tercihi sırasında 12 tane tercihi var.
Bu da öğrenciyi hem Türkiye hakkında hem şehirler hakkında hem bölümler hakkında araştırma yapmaya zorluyor. Yani bilinçli bir şekilde başlıyorsunuz Lisans eğitiminize. Hani ‘geldim diye
geldim diyen’ bir öğrenci olmuyor. Çalışma için
de şöyle bir şey var. Şu an tabi biliyoruz öğrencilerin çalışmasına müsaade edilmiyor. Öğrenciler
yasa olarak çalışıyor. Bu çalışma izni yasada var.
Teferruatı, nasıl olacak nerde başvuru yapılacak
falan bu yok. Bu olursa iyi olacak. Mesela ben İn-
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Dünya burslarına göre
kıyasladığımız zaman ben bir
numarayı verebilirim YTB’ye.
Neden? Çünkü öğrencilerin
temelde dört – beş temel
sorunları oluyor. Barınma,
sağlık sigortası, eğitim ve
çalışma. Barınmayla ilgili
problemi YTB tam anlamıyla
çözmüş bir kurum.

şaat Mühendisiyim. 90 gün staj görüyorum. Yazın
3 ay tamamen boş olarak geçiriyorum. Çalışma
şansım olsa mezun olduğum zaman hem teorik
hem de gerçek anlamda bilgi, birikim, tecrübe sahibi olurum ve sahaya atıldığım zaman tamamen
başarılı bir mühendis olarak kendimi gösteririm.
YTB’nin kuruluşu ile ilgili dediğim gibi en önemli nokta Türkiye’deki tüm bursları birleştirmesi.
Öğrencilere bir güven veriyor. Mesela kim bana
sorarsa bursun nerden diye Yurtdışı Türkler’den
alıyorum. Aldığım zaman ben biliyorum ki arkamda duran bir kurum var. Mesela ben burada iki
kere hastaneye gittim. YTB hem kurum olarak
hem personel olarak da kişisel olarak da yakından ilgilendi benle. Sürekli yanımda oldular, yardımcı oldular. Çok şey var da benim söylemek
olarak istediklerim bunlar.
Metin: Çalışma konusunda eksik gördüğün neler var?
Kemal: Olması gerekenler… Şöyle bir durum
var biraz benim vurgulamak istediğim şu vardı.
Kurum ile öğrenci arasında biraz uzaklık vardı. Bu
da son 2 yılda telafi edildi. O da neden? Kurum
yeni kurulmuştu. Ama şu an akademik destek
programı, diğer etkinlikler, futbol turnuvası, gezi-

ler, uluslarası öğrenciler buluşmaları, uluslararası
öğrenciler için özellikle STK’lara verilen bütçe
vb… Bu şu anlama geliyor; uluslararası öğrencilere hem eğitim hayatında hem kültürel hayatında
hem yaşamda bir etki alanı mevcut. Öğrencilerle
daha sıkı bir temas oluyor. Bunu eksiklik olarak
görüyordum şu anda yavaş yavaş bunun giderildiğini görüyorum. Çok güzel.
Resul: Kemal konuştukça dinliyorum çünkü ben
onlar kadar bir şey söyleyemiyorum. Seminerlere ve gezilere çok katılamadım yeni olduğum için.
Metin: Üzülme Resul. Daha uzun yıllar buradasın.
Resul: Kemal’in söylediği gibi hemen hemen
mükemmel bir şey bu program. Çünkü birkaç
sene önce yapılan bir şey, YTB’den bahsediyorum. Bu kadar çok kısa zamanda bu kadar çok
şey yapmış. Geziler, programlar var. Mesela futbol turnuvasından bahsediyorduk. Bu sene var.
Zaman geçtikçe daha çok şeyler olacak.
Metin: Sizlerle üç yıldır beraberiz. Bu yıl projemizi İzmir Misafir Öğrenciler Derneği ile birlikte
yürütüyoruz. Haftada iki günden toplamda dört
seminer şeklinde eğitimler devam ediyor. Son
olarak bu eğitimler, bu akademik programlar

sizlere neler kattı? Bu konudaki düşünceleriniz
nelerdir? Memnun musunuz? Eksiklerimiz var mı?
Abela: Memnunum. Ben zaten iki senedir geliyorum. Geçen sene de geldim akademiye. Geçen sene çok Türkçe bilmediğim için pek katkısı
olmadı bilgi olarak sadece Türkçeme katkı sağladı program. Bu sene ise seminerleri anlıyorum
ve çok güzel konular. Eksik olarak? Bilmiyorum.
Alan konularımızla ilgili seminer olmadı şuan için
fakat programda gördüm sanırım gelecek aylarda
olacak. Bence eksik olan bir şey yok bu sene. Bu
sene daha çok beğendim akademiyi. Dernekte
aldığımız dersler çok güzel oluyor. Böyle hocalarımızla yakın konuşuyoruz, soru soruyoruz yani
hiç çekinmeden istediğimiz bilgiyi alabiliyoruz.
Mesela benim çok beğendiğim hocalar çok rahat,
gelecek için de bizlere yardıma açık bir anlayışla
geldiler. Güzel zaman geçiriyoruz. Bir buçuk saat
içerisinde hem arkadaşlarımızı görüyoruz hem
yeni şeyler öğreniyoruz. Yani çok iyi bir program
oluyor.
Esteban: Ben akademiye geldiğimde evime gidiyorum gibi hissediyorum. Ben orada çok rahat
konuşabiliyorum. Türkçem iyi olmasa da hiç kimse bir şey demiyor. Anlaşabiliyoruz. Hocalarla
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çok iyi anlaşıyoruz. Bizim için çok iyi anlatıyorlar.
Yavaş yavaş ve güzel anlatıyorlar. Bunun dışında
mesela ben hayatımda Türkçe’ye İspanyolca’dan
bir şiir çevireceğimi hiç tahmin etmezdim.
Abela: Bir şey söyleyeceğim. Juan hayatında bir
kitap bile okuyamıyordu. Bu sene başladıktan
sonra üç tane Türkçe kitap okudu mesela. Akademi sayesinde.

Metin: Evet Kemal arkadaşımız geçen yıl Her
Boydan Dergisi’ne çok güzel bir şiir çevirmişti.
Nizar Kabbani şiiri. Yanılmıyorsam Türkçeye ilk
defa çevrildi o şiir. Bunun dışında Melâmet ve
Âyine dergilerine de şiirler çevirdi.

Kemal: Her Boydan benim için ilk oldu. Diğer
dergiler için dört beş tane şiir çevirdim gönderdim. Yani dediğim gibi kendi mesleğim dışında
Esteban: Türkçe’den okulun kitaplarını okumabir sürü şeye göz atmış oldum, ilgilenmiş oldum.
ya başladım. Ama İspanyolca’dan başladım şimdi
İngilizce’de okuyorum. Bir sonraki kitap Türkçe
İkinci olarak da YTB’nin şu noktasını söylemeyi
olsun istiyorum.
unuttum. YTB, tüm dünyadan Türkiye’ye uluslararası öğrenci getiriyor. Son iki sene içerisinMetin: Ne güzel… Resul peki sen ne düşüyorsun bu konuda? Gerçi çok
de Suriye’deki iç savaş…
derslere katılmadın ama…
Buradan gelen öğrencilere
Türkiye’nin kollarını açması
Resul: Daha hazırlıktayım.
Buradan gelen
öğrencilere Türkiye’nin çok çok önemli. Bunu SuMetin: Daha hazırlıkta olriyeli olmayan kimse anladuğun için derslere katılkollarını açması çok
yamaz. Dışarıdan bakanlar
madın. Peki, hazırlık nasıl
çok
önemli.
Bunu
geçiyor?
bunu anlamazlar. Yaşayan
Suriyeli olmayan
anlar, o derdi, o sıkıntıResul: İyi çok iyi. Memnukimse
anlayamaz.
yı çekenler bilir ve anlar.
num. Memnun olmamam
Dışarıdan bakanlar bunu Şöyle söyleyeyim dünyanın
imkânsız. Arkadaşları da
çok seviyorum. Türkiye’nin
anlamazlar. Yaşayan
tek ülkesi, Suriyelilere kolinsanları cana yakın. Hocaanlar, o derdi, o sıkıntıyı larını açtı. YTB’de Türkiye
lar da çok iyi. Pek şikâyetim
çekenler bilir ve anlar.
Cumhuriyet’inin bir kuruyok yani.
mu olduğu için özellikle bu
Şöyle söyleyeyim
Metin: Kemal sen ne dükonuda da ilgilendi. Ben
dünyanın tek ülkesi,
şünüyorsun?
Suriyelilere kollarını açtı. biliyorum çok arkadaşım
Kemal: Ben açıkçası iki
var Suriyeliler’den. Burslu
şey eklemek istiyorum.
olarak alındılar. Eğitim haAkademi’ye katıldığımdan
yatları en azından savaştan dolayı durduğu için
bu yana kendi alanım dışından çok farklı şeyler
Türkiye’de devam ediyor. YTB’nin bu alanda katöğrendim. Bilhassa Arap edebiyatı konusunda.
Arap edebiyatına Türkiye’de akademide aldığım
kısı var çok iyi biliyorum ben. Onun için de size
eğitim beni yaklaştırdı. Çok ilginç. Burada Arap
çok teşekkür ediyorum yani.
edebiyatından Türkçeye yaptığım çeviriler sayeMetin Erol: Estağfirullah. Çok teşekkür ediyosinde hem Türkçem ilerliyor hem de kendi edebiyatıma yaklaşıyorum. Bu benim aklımın ucundan
rum hepinize. Güzel bir söyleşi oldu.
geçmezdi. Okuyacağımı, araştıracağımı şu ana
Rasul, Esteban, Abela ve Kemal: Biz teşekkadar neredeyse şimdiye kadar beş – altı tane şiir
çevirdim.
kür ederiz.
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