SUNUŞ
Bu Diller ve Kültürler Bizi Kuşatsın
Çoğu kere insanların bir kültür kuşatmasından söz ettiğini duyarız. Derler ki: “Dilimiz ve kültürümüz, yabancı diller ve kültürlerin kuşatması altında. Onları korumamız gerek.” Sömürgecilik süreçlerine şahit olmuş bir dünyanın bilgisine sahip olanlar
için bu sözlerde haklılık payı elbette çok yüksek. Dünyanın kimi kültürlerine dair
bugün bildiklerimiz o kadar sınırlı ki sadece adlarını ve aslında ne kadar gelişkin
olduklarını bilebiliyoruz. Bu yüzden de insanlığın kültürel mirasından söz etmek ve
onları korumaya almak kaçınılmaz oluyor.
Meselenin başka bir yanı ise, etrafı başka diller ve kültürlerle kuşatılmış olan kültürün, kendisini nasıl geliştireceğine dair bir kavrayışa sahip olduğunda, ne büyük bir
imkânla yüz yüze olduğu gerçeği. Söz gelimi Türkçe’nin gelişimi tam da böyle bir gerçeğin vücut bulmuş hali. 8. yüzyılda ilk yazılı eserlerine rastladığımız ve tabir caizse
medeniyetler yarışında o dönemi Arapça, Farsça, Yunanca gibi dillerinden bir hayli
geride olan Türkçe, 11. yüzyılda Anadolu’da pek çok milletle karşılaşmanın verdiği
imkânla öyle bir mesafe kat eder ki Şeyh Mimar Sinan’ın, Galib’in, Itrî’nin dili olur.
Başka kültürlerle, dillerle “kuşatılmışlık”, sadece Türkçe’yi değil onunla teması olan
öteki kültürleri, dilleri de etkiler, geliştirir.
Her Boydan, işte bu manada kuşatıyor bizleri… Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi bünyesinde Anadolu Yazarlar Birliği’nin yürüttüğü “çeviri atölyesi”, dillerin ve
kültürlerin buluşmasına sahne oluyor. Bu yıl ilk mezunlarını veren bu atölyede dünya
dillerinden Türkçe’ye, Türkçe’den dünya dillerine çeviriler gerçekleştiriliyor. Bunların bir kısmına yer verdiğimiz Her Boydan’ın bu üçüncü sayısı, buzdağının görünen
yüzü. Geride atölyeye katılan öğrencilerimizin yürüttüğü daha pek çok çalışma var.
Onların başkalarını da mayalamasını ümit ediyoruz.
Her Boydan’da neler var? Şiirler, öyküler, söyleşiler, makaleler… Biliyoruz, birçok
dergide bu edebi türlerden pek çok eser var. Her Boydan’dakileri “özel” kılan, ondaki eserlerin birbirleriyle kuşatılmış, çevrelenmiş olması sanırız. Bu nedenle bunlardan hiçbiri bir diğerinden çok ya da az değerli değil bizler için. Bu bakımdan bizim
daha fazla onlardan söz açmamız gereksiz. Umuyoruz ki okuyup beğeneceksiniz…
Gerek Çeviri Atölyesi gerekse Her Boydan için teşekkür edeceklerimiz günden
güne çoğalıyor. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı sayın
Doç. Dr. Kudret Bülbül, ilk sayısından beri çeviri faaliyetlerine ve dergiye destek
oldular. Başkan yardımcısı Mehmet Köse’nin yardımları olmasa bu faaliyetlerin gerçekleşmesi mümkün olmazdı. Anadolu Yazarlar Birliği yöneticileri de bu çalışmalar
için emeklerini esirgemediler. Öğrencilerimizle yakından ilgilendiler; şair ve yazarlarımızla buluşturup çalışmalarının sonrasına da yön verdiler. Çeviri Atölyesi hocalarımız da öğrencilerimize gösterdikleri ilgiyle bu faaliyetlerin devamını teminat altına
aldılar. Öğrencilerimiz adına, kurum yöneticilerimizden hocalarımıza kadar emeği
geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Genel Yayın Yönetmeni

İÇ İ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
ÇEVİRİ DERGİSİ

Sayı: 3 Ocak 2016
Bu eser, Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde, Anadolu Yazarlar Birliği
tarafından yürütülen Çeviri Atölyesi öğrencilerinin çalışmalarından oluşmaktadır.
Genel Yayın Yönetmeni
Celâl Fedai

16

48

Yedigen’in Son Yıldızı Endonezya Edebiyatı’nın
Mollaveli Kemine
Dönemleri

Anadolu Yazarlar Birliği
Çeviri Atölyesi Koordinatörü
Hüseyin Karaca
Editörler
Yahya Kurtkaya
Abdurrahman Badeci
Metin Erol
Eğitmenler
Cem Yavuz
Doç. Dr. Kadir Turgut
Bünyamin Kasap
Yapım
NuhunGemisi İletişim Hizmetleri
bilgi@ngreklam.com
Grafik Tasarım
Nurgül Ersoy
Baskı ve Cilt
Soylu Matbaacılık
T: 0212 544 34 34

SÖYLEŞİ
Batyr Berdiyev ile Söyleşi
Türkiye Müslüman Bir Ülke Dolayısı İle Yabancılık
Çekeceğim Hususlar Azalıyor
Flora Hajtarmataj ile Söyleşi
Türkiye Bir Öğrenci İçin Her Anlamda Rahat Bir Ülke
Ensara Tufek
Türkiye Bursları Hayalimi Gerçek Kıldı

22

Turatbek Mantayev ile Söyleşi
Türkler Çok Meraklı İnsanlar

98

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145
P.K: 06520 Balgat / ANKARA / TÜRKİYE
T: 90 312 218 4000 F: 90 312 218 4049
info@ytb.gov.tr

78
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Her Boydan

MEDENİYET
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı bünyesinde yürütülen
Uluslararası Öğrenciler Akademisi, kendi
içinde arayışlarla yoluna devam ederken, gerek ülkemizde Türkiye Bursları kapsamında
eğitim gören öğrencilerimize gerekse bizlere faydalı olabilecek yeniliklere imza atmayı
başarıyor. İlk olarak İzmir’de akademimizin
bir faaliyeti olarak çıkmayan başlayan Her
Boydan dergisi, bunun güzel bir göstergesi.
Üçüncü sayıya ulaşan bu dergi, İstanbul’da
Anadolu Yazarlar Birliği’nce yürütülen “çeviri atölyesi”yle çok daha gelişmiş durumda
bugün ve artık profesyonel bir yayın olarak
bizleri sevindiriyor.

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

“Her Boydan medeniyet” diyoruz… Aslında
ilk anda kolayca söylenen ve herkesin kabul
edebileceği bir husus bu. Fakat böyle bir
konuda emek vermek hiç de kolay değildir.
Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde okuyan her milletten, hemen her dilden öğrencimiz var. Bu dillerin içinde yerel dillerin de
bulunuşu düşünüldüğünde, öğrencilerimizin
bize taşıdığı kültür için böyle bir tabir kullan-

mak yerindedir sanırız. Dünya üzerinde çok konuşulan, gelişmiş bir edebiyatları,
düşünce hayatları olan dillerden dilimize yapılan çevirilerin her biri birer emek
ürünü. Bize düşense bu emeği görünür kılmak.
Her Boydan’ı elimize aldığımızda bu emekleri görünür kılabildiğimiz için sevincimiz artıyor. Çocukluğumuzun en güzel anılarından olan Sait Faik Abasıyanık’ın
Semaver adlı öyküsünün Farsça çevirisiyle karşılaştığımızda olduğu gibi… Semaver öyküsü, dünya üzerindeki tüm halklara sıcak gelecek bir öykü. Hangimiz sabah okuluna, işine gitmek üzere annesi tarafından hazırlanmış çaylı bir kahvaltı
sofrasına uyandırılmadı ki… İnsan oluşumuzdaki birliği bize hatırlatıyor Semaver.
Sıcak ve içten. Türkiye’de eğitime başlamadan önce, çay içmekle bir bağı olsa bile
zaman içinde Türk usulü “çay tiryakisi” olan öğrencilerimiz pek çok. Hatta bu konuda bizleri de geçiyorlar. Biz de onların hayatında yer eden alışkanlıklarını tanıyıp
seviniyoruz. Öğrencilerimizle yapılan söyleşileri okumak, onları tanıyabilmemiz
açısından daha bir önemli oluyor. Eğitim hayatlarındaki gelişmeleri takip ettiğimiz
öğrencilerimizin farklı yönlerini bu söyleşilerde görüyoruz. Kimi bir yandan gazetecilik okurken öbür yandan da hat sanatıyla ilgileniyor; kimi mühendislik alanında
eğitim alıyor ama edebiyat en sevdiği uğraş. Şiirler, öyküler de bu bakımdan değerli. Onları okuyunca yüzlerce yılın içinden geçip bugüne gelmiş kültürleri yakından tanımış olma imkânımız söz konusu olabiliyor.
Öğrencilerimizin ülkelerindeki entelektüel hayatı bizlere tanıtmaları bizim öteden
beri önemsediğimiz bir konu. Afganistan’ın kültürel hayatında ilk özel gazetenin
yayımlanışı kadar Endonezya edebiyatının gelişim süreci de bizim için ilgilenilmeye
değer. Sanırız bu konularda Türkçe’de başka pek az çalışma vardır. Öğrencilerimizin ülkemiz kültür hayatına bu tür katkılarının devam edeceğinden kuşkumuz yok.
Uluslararası öğrenciler akademisinin İstanbul’da Anadolu Yazarlar Birliği’nce yürütülen çeviri atölyesinin ilk mezunlarını vermesi ve ülkemiz şair ve yazarlarıyla
buluşması, bu çalışmaların başarısı emek veren bizleri ayrıca mutlu etti. Mezuniyet sertifikalarını alan öğrencilerimiz, şair ve yazarlarımızla tanıştılar ve bundan
sonrası için birlikte neler yapabileceklerini konuştular. “Her Boydan medeniyet”,
onlarla eminim ki daha da gelişecektir…
Her Boydan dergisine emek verenlere, çeviri atölyemizin yürütücülerine, hocalarımıza, öğrencilerimize ve kurumumuzun gayretli çalışanlarına teşekkürlerimi
sunuyorum. Gayretlerinin devamını diliyorum. Birlikte meydana getirilen işlerin
sevinci tek başına yapılandan her zaman üstündür. Eksik olmasınlar…

ANTONIO MACHADO RUIZ
Kültürlü bir ailenin çocuğu olarak 1875 yılında Sevilla’da dünyaya geldi.
1899 yılında Paris’e giderek
Garnier Yayınevi’nde kardeşi
Manuel’le birlikte çevirmen
olarak çalışmaya başladı. Burada Oscar Wilde’la tanışmış;
Pío Baroja ve Enrique Gómez
Carrillo gibi yazar ve eleştirmenlerle arkadaşlık etme fırsatı da yakalamıştır.
1907 yılında Soria’da Fransızca
öğretmeni olarak çalışan Machado, burada tanıştığı Leonor
ile iki yıl sonra evlenerek eşiyle
birlikte yeniden Paris’e gitti ve
filozof Henri Bergson’un derslerine iştirak etti. Ancak Leonor’un Paris’te tüberkülozden
ölmesi üzerine derin bir yıkım
ve bunalım içine giren Machado annesiyle birlikte Baeza’ya,
inzivaya çekildi.
Antonio Machado, 1927 yılında, İspanyol Kraliyet Akademisi’nin üyeliğine atanmasına
rağmen rejimle yaşadığı derin
zihinsel çatışma sebebiyle bu
daveti reddetmiştir.
Machado; benzer bir kaderi
paylaşan Federico García Lorca ile birlikte İspanya’nın en
büyük şairlerinden biri olarak
kabul edilir.
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CAMİNANTE NO HAY
CAMİNO
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.
Nunca persequí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

YOLCU, YOL YOKTUR
Her şey geçer, her şey kalır,
bize düşense geçip gitmektir,
yollar yürüyüp gitmek,
deniz üzerinde yollar.
Ne şöhretin peşinde oldum,
ne de şarkılarım yer etsin istedim
insanların anılarında;
ben incecik dünyaları severim,
sabun köpüğü gibi
ağırlıksız ve nazik.
Şafağa ve gurûba boyanmış,
masmavi göğün altında uçarken,
birdenbire titreyip patlayışlarını
seyretmeyi severim onların…
Asla şöhretin pesinde olmadım.
Yolcu, yol ayak izlerindir senin
başka bir şey değil;
yolcu, yol yoktur,
yol, yürüdükçe yol olur.
Yürümekle yol olur yol
ve dönüp ardına baktığında
bir daha asla yürünmeyecek
patikayı görür insan yalnızca.

7 SİİR

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...
Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”
Golpe a golpe, verso a verso...
Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”
Golpe a golpe, verso a verso…
Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...”
Golpe a golpe, verso a verso.

SİİR
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Yolcu, yol yoktur,
hepsi hepsi denizdeki köpüklü izler...
Şimdi akdikenlerin bürüdüğü
şu ormanda, bir zamanlar
bir şairin bağırdığı duyuldu
“Yolcu, yol yoktur,
yol, yürüdükçe yol olur...”
Düşe kalka, mısra mısra...
Öldü şair, evinden uzaklarda.
Ve üzeri örtüldü komşu bir ülkenin tozuyla.
Giderken ağladığını duydular.
“Yolcu, yol yoktur,
yol, yürüdükçe yol olur...”
Düşe kalka, mısra mısra...
Saka kuşu artık şarkısını söyleyemediğinde,
ve şair bir seyyah olduğunda,
ve yakarmak hiçbir işe yaramadığında,
“Yolcu, yol yoktur,
yol, yürüdükçe yol olur...”
Düşe kalka, mısra mısra.

Çeviren: Maria Victoria Galvez
İspanyol. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Öğrenciler Bölümü öğrencisi.
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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.

СОҢГЫ ҖЫР
Җир йөзе шундый киң,
Күңелле һәм якты!
Тик төрмәм караңгы,
Ишеге йозаклы!
Күктә бер кош оча
Югары, югары!
Мин ауныйм идәндә,
Кулларым богаулы.
Тышта бер гөл үсә
Яңгырга коенып;
Мин кибәм, мин сулам
Төрмәдә боегып.
Мин белзм: бик татлы
Да яшәү тойгысы!
Тик инде мин үләм,
Бу җырым — соңгысы!...

SİİR
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SON ŞARKI
Yeryüzü ne kadar geniş,
Neşeli ve aydınlık!
Ama hücrem kapkaranlık,
Kapısı kilitli.
Gökte bir kuş uçuyor
Yukarı, daha yukarı!
Bense debelenip duruyorum yerde
Ellerim bukağılı.
Bir çiçek büyüyor dışarda
Yağmurla yıkanıp;
Bense kuruyor, soluyorum
Hücremde kedere batıp.
Bilirim, çok tatlıdır
Ya hayat duygusu!
Heyhat ben ölüyorum,
Bu şarkı – en sonuncusu!..

Çeviren: Alina Minsafina
Rusyalı. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Doktora Öğrencisi
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TIKEN
JAH
FAKOLY
Şair, Ülkesi: Fildişi Sahili

ALLAH YÉ ZON
Allah yé zon, gnê môgô lou son
Allah yé zon, gnê hinin môgô lou la
Allah kanson mbé môgô lou son Allah kan son mbé hinin
môgô lou la
nafolo ma gni, nafolo ma gni
n’go na ma kê mi koun
yé o kan mé, ko na ka dô sôrô
ka béna môgô lou son
na ma kê mi fê, yé o kan mé
ko naka dô sôrô, ka béna môgô lou son
o’ka dô sôrô, o yé tounou o yé tounou an ma
n’go o té yé na tugu, anafolo ma gni
nafolo ma gni
Allah yé zon, gnê môgô lou son
Allah yé zon, gnê hinin môgô lou la
Allah kanson mbé môgô lou son Allah kan son mbé hinin
môgô lou la
Allah yé zon, gnê môgô lou son
Allah yé zon, gnê hinin môgô lou la
Allah kanson mbé môgô lou son Allah kan son mbé hinin
môgô lou la
Ban baga tô ou do!
Allah yé zon, gnê hinin môgô lou la
n’go an gna férétani ou do!
Allah yé zon, gnê hinin môgô lou la
jan garo tô ou do
Allah yé zon, gnê hinin môgô lou la
an gna yatima ou tara mii do
Allah yé zon, gnê hinin môgô lou la

SİİR
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DOYUR BENİ ALLAHIM
Doyur beni Allahım
doyur ki cömert olayım
doyur ki merhametle dolayım
Eğer Allah beni zengin kılarsa
neyim var neyim yok
merhamet edip dostlarımla paylaşırım.
Berbattır paranın yokluğu
Cömert olmaya söz verdirir
Bir kerecik oluverse
sonra köşe bucak saklanır
sonra saklambaç oynanır
Ah ne kötü bir efendidir para
Eğer Allah beni iyilikle donatırsa
iyilik saçarım
neyim var neyim yok
cömertçe muhtaçlara dağıtırım
Ya hastalar?
Ya yoksullar?
Ya yetimler?
Beni varlıklı kıl Allahım,
Kıl ki neyim var neyim yok
olmayanlarla paylaşıp
göstereyim
nasıl cömert olunur!

Çeviren: Aboubakar Junior Kone
Ülkesi, Fildişi Sahili. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi öğrencisi.
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İMAM ŞAFİİ
Hicri 150 (MS.767) senesinde Gazze’de doğup, hicri 204
(MS.820)’de Kahire’de 54 yaşında vefat etti.
Asıl adı Muhammed bin İdris
bin Abbas olan Şafii, kendi
adıyla anılan mezhebin de
kurucusudur. Tahsilinde en
önemli bölüm, İmam-ı Malik’e talebe olmasıyla başlamıştır. Ardından Bağdat’a giderek Ebu Hanife’nin talebesi
olan İmam Muhammed’den
ders almaya başladı. İmam
Şafii Mekke’ye dönerek burada bir müddet inceleme ve
araştırmalar yapıp, talebelerine dersler verdi. Özellikle
hac mevsiminde çeşitli İslambeldelerinden gelen ilim
adamları ondan ilim öğrenirlerdi. Mekke’deki bu ikameti
dokuz yıl kadar sürdü. Sonra
tekrar Bağdat’a döndü.
İmam-ı Şafii, ikinci defa Bağdat’a gidişinden sonra, Bağdat’taki siyasi ve fikri kargaşalar sebebiyle Mısır’a gidip,
ömrünün sonuna kadar orada kalmıştır.
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دع األيام
دع األيام تفعل مـاتشـــــاء1
وال تجزع لحــادثةالليـايل
وكن رجال عىل األهوالجلدا
وإن كرثت عيوبك فيالربايـــا
تسرت بالسخــــاء فكلعيـب
وال تر لألعــــداء قــطذال
وال ترج السامحة منبخيـــل
ورزقك ليس ينقصهالتــأين
وال حزن يدوم والســرور
إذا ما كنت ذا قلبقنــــوع
ومن نزلت بساحتهاملنايــا
وأرض الله واسعــةولكن
دع األيام تغدر كلحيــــن
وطب نفســا إذا حكاملقضاء
فام لحوادث الدنيـابقــاء
وشيمتك السامحةوالوفـاء
ورسك أن يكون لهاغطـاء
 السخـــاء-يغطيه – كام قيل
فإن شامتة األعــداءبـالء
فام يف النار للظآممنــــاء
وليــس يزيد يف الرزقالعناء
وال بؤس عليك والرخـاء
فأنت ومالك الدنياســواء
فال أرض تقيه والسمــاء
إذا نــزل القضا ضاق الفضاء
فام يغني عن املوتالـــدواء

BIRAK GÜNLER…
Bırak günler bildiğini okusun
Ve razı ol, hükmünü yürütünce kader
Ye’se kapılma gecelerin musibetinden
Baki değil bu dünyanın meşakkatleri
Dimdoğru bir adam ol korkunun karşısında
Ziynetin olsun hoşgörüyle vefa
Ve kusurların alıp yürüdüğü bir zamanda
Örtmeyi dilersen onları da
Cömertliğe bürün o vakit, ki
Cömertlik örtermiş bütün ayıpları
Acziyet gösterme düşmana karşı
Ne büyük beladır sevindirmen onları
Hiç lütuf bekleme cimriden, zira
Susamışa cehennemde su yoktur
Ne rızkın eksilir gecikse bile
Ne de artar ırgat gibi çalışmak ile
Ne gam sürer sonsuza dek ne saadet
Ne fakirlik ne de vâriyet
Mutmain bir kalbe sahipsen şayet
Dünyayı mülk edinen birdir seninle
Ve her kimin ufkunda belirirse ölüm
Ne arz koruyabilir onu ne de sema
Sonsuzdur, hududsuzdur Allah’ın mülkü amma
Hükmünü yürüttü mü kader, daralıverir feza
Bırak işlesin dursun vefasız günler
Ölüme hangi ilaç fayda eder

Çeviren: Adel Asfour
Suriyeli. İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi.
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Yedigen’in
Mollaveli Kemine
Kemine, Büyük Ayı takım yıldızının Türkmence’deki karşılığı olan “Yedigen” tabiriyle anılan
yedi büyük Türkmen şairi arasında yer alır. 19.
asır Türkmen edebiyatında Mahdumkulu ekolünün en önemli temsilcisi olan Kemine’nin
gerçek adı, kimi halk edebiyatı kaynaklarına
göre “Mollaveli” veya “Allagulı”dir.
Türkmenlerin Teke boyunun Togtamış aşiretinden olan şairin, 1700’lerin son çeyreğinde
Seraks’ta doğduğu tahmin edilmektedir. Hive
ve Buhara medreselerinde eğitim gördüğü düşünülen Kemine’nin şiirlerinde Anadolu’ya ve
İran’a seyahat ettiğine dair birtakım işaretlere
rastlanmaktadır.
Doğum yeri olan Seraks’ta, 1840 yılında âlem-i
bekaya göçen Kemine’nin yaşamı, fakirlik içerisinde ve gayet ağır şartlar altında geçmiştir.
Geçimini temin etmek üzere yük taşımaktan
diken toplamaya sayısız meşakkatli işle uğraşan
şairin bütün varı yoğu, birkaç parça ıvır zıvır
eşya, bir cılız eşek ve iki tavuktu.
Klasik Türkmen şairleri arasında hayatın zorluluklarını ve fukaralığı Kemine ölçüsünde yaşamış bir başka şair yoktur. Şairin yırtık postu
hakkında halen halk arasında anlatılagelen hikaye ve nükteler, onun kişiliğini ve yaşayışını açık
bir biçimde ortaya koymaktadır.
İki oğul sahibi olan Kemine’nin soyundan gelenler bugün, Ağa-Molla ve Berdi künyesiyle
Merv ve Bayramalı bölgelerinde yaşmaktadır.
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Döneminin toplumsal meselelerini mizahi bir dille aktardığı için zaman zaman “Türkistan’ın Nasreddin Hocası” diye de anılan Kemine, Türkmen
edebiyatında nüktedan ve satirik üsluplu şiirleri ve
fıkraları ile sivrilmiştir.
Şiirlerinde fakir halkın toplumdaki yerini ve onların zor hayatlarını daha önce hiçbir şairin aktaramadığı kadar derinlikli bir biçimde dile getiren
Kemine, Türkmen edebiyatının gelişip kalkınmasına büyük bir katkıda bulunmuştur. Bunun yanısıra Kemine’nin külliyatı içerisinde aşk şiirleri de
önemli bir yer tutar. Ancak şair bu tarz şiirlerinde
bile fakirliğin aşka zarar verdiğini, “Derdinden”
başlıklı şiirinde olduğu gibi, kendi hayatından örneklerle göstermiştir:

veciz sözleri bugün bile halk arasında yaşamakta;
“Piri Kemine” ve “Kemine’nin postu” gibi sözler
hâlen kullanılmaktadır.
Kendi el yazısıyla yazdığı veya istinsah edilmiş bir
divanı bugüne gelmemiş olan Kemine’nin şiirleri
halk ağzından, şifahen derlenmiştir.
İşte Türkmen ili ve Türk dili ufkunda ölmez yitmez
bir isme sahip olan Kemine’nin birkaç şiiri:

Ne yazık öpüp sarmadım,
Elinden şarap içmedim,
Ölene dek senden geçmedim,
Bir yırtık çulun derdinden.
Kemine’nin Türkmen toplumunca bu denli benimsemesinde hiç kuşkusuz fıkralarının rolü büyüktür. Bu nükteli sözlerde Kemine’nin eski topluma, köhnemiş âdetlere ve yozlaşmış ilişkilere
bakış açısı çarpıcı bir biçimde yansıtılmıştır. Halkı
sömürenlere karşı kendisinin de içerisinde bulunduğu fukara toplumunun sesi olan Kemine’nin bu
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GELİNLER
Hoş gelipsiz, hoşluk bilen gidersiz,
Dünyäniň seyline gelen gelinler!
Bozulgan şährimi abat edersiz,
Gamda galan köňlüm alan gelinler.
Ak öyüň eyesi, bayıň gızları,
Eyyamıň soltanı diyrler sizleri,
Hızmata mınasıp görüň bizleri,
Muhapbat sayasın salan gelinler,
Äre güftar gerek, gözele — summat,
Her kime yetdirmez, bahası gımmat,
Uzın boylı, giň gujaklı, hoş surat,
Hezzeti-hormatı bilen gelinler.
Ak yüzüne gara zülpün yayıpdır,
Göyä ayıň yüzün bulut alıpdır,
Hasta janım, buşluk, tebip gelipdir!
Derdimiň dermanı bolan gelinler.
Bag miwesi bolmaz şirin dil yalı,
Belli-belli sözüň bardır bal yalı,
Kemine diyr, aklı-gızıl gül yalı,
Aşıgıň janını alan gelinler.
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GELİNLER
Hoş geldiniz, hoşnutlukla gidiniz,
Dünyanın seyrine gelen gelinler!
Bozulmuş şehrimi abat ediniz,
Gamda kalmış gönlüm alan gelinler.
Ak evin sahibi, zengin kızları,
Zamanın sultanı derler sizlere,
Hizmete münasip görün bizleri,
Aşkın gölgesini alan gelinler.
Yiğide söz lazım, güzele sağır,
Nasip olmaz herkese, bahada ağır,
Uzun boy, hoş surat, geniş kucaklı,
Sevgiyi ve saygıyı bilen gelinler.
Ak yüzüne kara zülfün yayılmış,
Sanki ayı bulut kaplamış,
Hasta canım, müjde, tabip gelmiş,
Derdimin dermanı olan gelinler.
Ağaç meyvesi olmaz şirin dil gibi,
Belli belli sözün vardır bal gibi,
Kemine söyler, aklı altın gül gibi,
Aşığın canını alan gelinler.
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BARINDA
Bu dünýäde gapıl boldum, oturdım,
Deprenmedim şirin janın barında;
Jahanın gaygısın tartıp getirdim,
Dara düşdüm gin jahanın barında.
Dostlar bilen bir magrıpet açmadım,
Gül ömrümde gül gunçasın guçmadım,
Näzi-nıgmat görüp, iyip-içmedim,
Assız galdım aşın, nanın barında.
Belent yere çıkıp, garandım daşım,
Könlüm mün paradır, yalnızdır başım,
Hanı menin jana-janım, yoldaşım?
Musapır men Söyünhanın barında.
Göge uzatsam, göge elim yetmeyär,
Yere baksam, könlüm karar etmeyär,
Senin şu dünyäne mährim gitmeyär,
Gara yerin — ajdarhanın barında.
Garınjanın öz ornunda sanı bar,
Peşe uçsa, ganatı bar, janı bar,
Her öyün bir adalatlı hanı bar,
Hansız galdım begin, hanın barında.
Bir kem otuz yıldır sürüşdim döwran,
Yar, sensiz gerekmez bu panı jahan!
Kemine — bakardın tawus dek her yan,
İndi şatlık yokdur dünye barında.
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İÇİNDE
Bu dünyada gafil oldum, oturdum,
Yıkılmadım şirin canın içinde;
Cihanın derdini tartıp getirdim,
Dara düştüm koca cihan içinde.
Dostlar ile bir marifet açmadım,
Gül ömrümde gül goncası kucaklamadım,
Nâz u nimet görüp, yiyip içmedim,
Aşsız kaldım aşla ekmek içinde.
Çıktım yücelere, etrafa baktım,
Gönlüm bin parçadır, yalnızdır başım,
Hani benim cana canım yoldaşım,
Misafirim Türkmenlerin içinde.
Göğe uzatsam, göğe elim yetmiyor,
Yere baksam, gönlüm karar etmiyor,
Senin şu dünyana güneşim ermiyor,
Kara yerin - ejderhanın içinde.
Karıncanın nispetince değeri var,
Sinek uçsa, kanadı var, canı var,
Her evin bir adaletli hânı var,
Hansız kaldım beyin hanın içinde.
Yirmi dokuz yıldır gezdim devranı,
Yar, istemem sensiz fâni cihanı,
Kemine – tavus gibi süzer idin her yanı,
Gayrı sevinç yoktur dünya içinde.

Çeviren: Maksat Annataganov
Türkmenistanlı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi.
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Batyr Berdiyev:

TÜRKİYE MÜSLÜMAN BİR ÜLKE
DOLAYISI İLE YABANCILIK ÇEKECEĞİM
HUSUSLAR AZALIYOR”
Röportaj: Metin Erol
Metin Erol: Batyr öncelikle röportajı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Evvela biraz kendinden
bahseder misin? Seni Türkiye’ye hangi rüzgâr attı?
Batyr Berdiyev: Tarihte Merv, günümüzde ise
Mary diye isimlendirilen vilayetin bir köyünde
öğretmen ailede doğdum. Lisede okurken hep
yurtdışında eğitimime devam etmek istiyordum.
Dolayısıyla zamanımın çoğu ders çalışmakla geçiyordu. Ancak Türkiye’de okumak belki seçeneklerimin arasında bile yoktu. Türkiye aslında
benim kaderimde olan bir yer. Çünkü lise son sınıfta yurtdışı için yapılan sınıfların birkaç tanesini
küçük sebeplerle kaçırdım; bir nevi benim için bir
koridor açıldı ve koridorun sonu Türkiye’ye çıktı.
Metin Erol: Burada aldığın eğitimi yeterli buluyor musun? Türkiye’de aldığın eğitim hayatında
sana ne gibi kapılar açacak sence? Daha sonrası
için planların nelerdir?
Batyr Berdiyev: Burada Ege Üniversitesi’nde
aldığım eğitim gazeteciliğin aslını anlamam ve teorik olarak bir şeyleri oturtmak açısından yeterli
oldu diyebilirim. Ancak yeterli uygulama ve alan
deneyimi konusunda üniversitenin eksik kaldığını
düşünüyorum. Kendi çabalarımızla sektörde nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Türkiye’de eğitim görüyor olmak bana kişisel deneyim
anlamında gerçekten güzel ve faydalı şeyler kattı.
Beni olgunlaştırdı diyebilirim. Ancak burada lisansüstü eğitimime devam etmediğim takdir de Türkiye’de okumuş olmanın faydalarından yararlanabileceğimi pek düşünmüyorum. Çünkü somut
olarak aldığım eğitim gazetecilik bağlamında diğer
ülkelerden pek farklı değil. 4 senelik lisans eği-
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timimde kazandığım kişisel deneyimim hayatım
boyunca bana her zaman yol gösterici olacaktır.
Geleceğe yönelik planlar açısından şu an dönüm
noktasında olduğumu düşünüyorum. Çünkü hem
sektöre hâkim hem de akademik anlamda bir
yerlere gelebilmeyi hedefliyorum. Önümdeki bir
yıl benim için çok kritik olacak. Sonradan pişman
olacağım kararlar almak istemiyorum. Bakalım
zaman ne gösterecek...
Metin Erol: Türkiye Bursları bünyesinde Türkiye’ye geldin, ailenden uzaksın… Bu topraklarda
yaşayanlar için ‘gurbet’ mühim bir hâldir. Senin
için ‘gurbet’ ne ifade ediyor? Türkiye’de kendini
gurbette hissediyor musun?
Batyr Berdiyev: Gurbette olmak benim için
kendi sosyal alanından dışarı çıkmak, başka akvaryumda yaşamak anlamına geliyor. Ailenden
uzak başka ülkede okumak insana ister istemez
bir duygusallık katıyor. Ancak benim için bu pek
geçerli değil bu durum çünkü Türkiye Müslüman bir ülke. Dolayısıyla yabancılık çekebileceğim unsurlar azalıyor. Bu ise daha çabuk entegre
olmaya yardımcı oluyor. Büyük resme bakarak
şunu rahatlıkla söyleyebilirim; günümüz Türkmen
gençliği için gurbette okumak derin duygular içeren önemli bir unsur olduğunu düşünmüyorum.
Çünkü devletin de teşvikleriyle yurtdışında okuyan Türkmen öğrenciler ülkenin kendi yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden daha
fazla neredeyse… Dolayısıyla başka bir şehri bırakın başka bir ülkede okumak günümüzde bizim
için sıradan bir unsur haline geldi. Türkmenlerde
bir tabir vardır “Göbek kanının damladığı yer.”,
diye. Orası bizim için önemlidir. Her ne kadar

yurtdışına çıksak dahi doğduğumuz yere bağlılığımız vardır. Bir gün illa oraya döneceğimizi biliriz. Bu yüzden gurbet bizim için sadece geçici
bir durumdur; fazla duygusal hisler barındırmaz.
Farklı bir ülke, farklı bir coğrafya, farklı bir yaşam
tarzı gurbet. Dolayısıyla belirli bir alışma süremiz
oluyor... Ancak birkaç yıl geçtikten sonra kendini
burayı birazcık da olsa benimsemeye başlıyorsun.
Ama buradakilerden farklı olduğun aradaki ince
çizgide kendini sana her zaman belli ediyor.
Metin Erol: Kendi ülkendeki kültürel değerlerle
Türkiye’deki kültürel değerleri karşılaştırdığın zaman nasıl bir tablo çıkıyor ortaya?
Batyr Berdiyev: Her ne kadar aynı Türk kökeninden gelsek de iki kültür arasında ciddi farklılıklar var. Müslüman ülkelerde din kültür ile iç
içe olduğu için kültürel değerler aynı zamanda
dini de yansıtıyor. Dolayısıyla 70 senelik Sovyet
sömürgesi altında kalan Türkmenistan’da dini değerler sürekli baskı altındaydı. Böylece eskiden
din adına uygulanan unsurlar günümüzde kültür ve adet adı altında yapılıyor. Günlük hayatta
beslendiğimiz kültürel değerler de çoğu yerde
farklılık gösteriyor. Yemek kültürü Türkiye’nin en
sevdiğim taraflarından biri diyebilirim. Türkiye’de
geldikten sonra kahvaltıları sevmeye başladım.
Karpuz ile peynirin bir arada yenilebileceğini burada öğrendim. Türkiye’nin, hatta bunu Osmanlı’nın son dönemleri için de söyleyebilirim, sürekli
olarak Avrupa ile içli dışlı olma isteği, kültürün
yavaş yavaş Avrupa kültürüne doğru kaymasına
sebep olmuş. Türkiye’ye geldiğim ilk seneler kültür bakımında Türkiye için, “Tam Avrupalılaşamamış ancak Doğu kültüründen de kopmaya yüz
tutmuş, arada kalan bir ülke.”, diyordum. Bu ne
kadar doğru veya yanlış uzmanlar daha iyi bilecektir ancak benim ilk gözlemim buydu. Türkmenistan ise tam tersine, bağımsızlığını aldıktan sonra Sovyetler döneminde unutulmaya yüz tutan
kültürel değerlerini tekrar canlandırmak için çaba
sarf ediyor. Özetleyecek olursam Türkiye elinde
var olan zengin kültüründen giderek uzaklaşıyor,
Türkmenistan ise yeniden canlandırmak istiyor.
Metin Erol: Uzun zamandır Türkiye’desin…
Bize Türkiye hakkındaki gözlemlerini aktarır mısın?
Batyr Berdiyev: İlk geldiğimde, uçaktan iner
inmez, daha havalimanındayken ilk aldığım koku,
sigara kokusuydu. Bu bende ister istemez olum-

suz etki yarattı. Türkmenistan’a nazaran çok fazla
sigara tüketiliyor. Bunun yanı sıra, Türkiye gerçek
anlamda tarih kokan bir ülke... İstanbul’dan Erzurum’a kadar her yerde tarihi değeri olan unsurlarla karşılaşmak mümkün. Bu beni çok heyecanlandırmıştı. Bir başka şey ise Türkiye’nin doğa
zenginliği. Dağlık ve yeşillik alanlar ve de denizler
insanı Türkiye’ye bağlayan önemli unsurlardan.
İzmir’de okuduğum için bu konuda şanslıyım.
Belki İstanbul’da okusaydım bu kadar memnun
kalmazdım. İlk senenin sonunda memlekete gittiğim zaman bir süre sonra İzmir’i özlemeye başladım diyebilirim. Türkiye deyince İstanbul daha ön
plana çıkıyor, çoğu kişi İstanbul’dan bahsediyor
ancak İstanbul benim bakış açımdan pek yaşanabilecek bir şehir değil. Tarihi zengin bir şehir ve
ciddi anlamda turist çeken bir yer ama kalabalık
olması ister istemez kendinden biraz soğutuyor.
Türkiye’de yaklaşık 7-8 şehri gezme fırsatım oldu
ancak yaşanabilme potansiyeli en yüksek olan
şehrin İzmir olduğunu düşünüyorum.
İnsanlarından bahsedecek olursam doğu bölgelerine gittikçe insanların mizacı sertleşmeye başlıyor. Batı bölgelerinde hele hele Ege kıyısındaki
illerin insanlarının daha sıcakkanlı ve daha rahat
olduklarını söyleyebilirim.
Metin Erol: Her yıl Uluslararası Öğrenciler
Akademisi düzenleniyor, sen bizle beraber İz-
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mir’deki akademide yer aldın. Akademi hakkındaki düşüncelerin neler? Akademiyi verimli buluyor musun? Eksik gördüğün yanlar neler? Sence
akademi nasıl daha verimli hala getirilir?
Batyr Berdiyev: Bu akademiye iki senedir
katılıyorum. Uluslararası Öğrenciler Akademisi
benim açımdan iki sene de verimle geçti. Yeni
dostlar, yeni düşünceler, yeni bilgiler edinmenin
verdiği haz vazgeçilmez. Bir bakıma ortak kültürlerin kaynaşma noktası olarak hizmet ediyor. Bu
akademi sıfırdan oluşturuldu. Yani Türkiye Bursları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları
böyle bir projeyi yapmasalar dahi bir şey kaybetmezlerdi. Ancak buraya okumaya gelen uluslararası öğrencilerin bilgi yeterliliğine sahip olması
için çaba sarf eden bu kurumların Uluslararası
Öğrenciler Akademisi’ni oluşturması takdir edilmesi gereken meseledir. Üniversitede belirli bir
alanda eğitim aldığımız için bunun dışında kalan
alanları göz ardı edebiliyoruz. Dolayısıyla bu akademi göz ardı ettiklerimize dönüp bakmamızı,
onlara tekrardan sahip olmamızı sağlıyor. Eksik
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ve eleştirilecek yanlarının ben pek göremiyorum.
Çünkü daha genç proje olmasına rağmen kısa sürede bu kadar mesafe alınması önemli bir unsur.
Sadece şunu söyleyebilirim, Uluslararası Öğrenci
Akademisi’nin Türkiye çapında bilinir ve tanınır
bir yere sahip olmasının gerektiğini düşünüyorum. Buraya okumaya gelen farklı kültürden beslenen bireylerin Türkiye’yle, Türkçeyle nasıl iç içe
olduklarını, neler yapabildiklerini tüm Türkiye’nin
bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası
Öğrenciler Akademisi tam da bu ortamı sağlıyor.
Metin Erol: Şiirle yakından ilgilisin. Her Boydan’ın ikinci sayısında yayınlanan şiirin enfesti. Şiir
senin için ne anlam ifade ediyor?
Batyr Berdiyev: Öncelikle bu değerlendirmeniz için teşekkür etmek istiyorum. Şiir benim
dünyamda çok özel bir yere sahip. Bazen hikâye ve denemeler de yazmaya çalışıyorum ancak
şiirin verdiği keyfi hiçbiri vermiyor. Çünkü şiir
kelimelerinde sakladığı sihirle kendini öykü ve
hikâyeden öne çıkarıyor. Ben şiiri daha çok klişeleşmiş tepki verme ya da isyan etme şekillerinin

dışına çıkmak için kullanıyorum. Her Boydan dergisindeki “Ben bir Minibüsüm” şiiri de tam olarak bunu yansıtıyordu. Mersin’de gerçekleşen,
Özgecan Aslan’ın hayatına mal olan elim vaka
hakkında yazmıştım bunu. Çünkü o dönemde bu
olaya ciddi anlamda üzülmüştüm. Sosyal medyada, yazılı basında herkes, tüm yazarlar bir şekilde
kendi tepkilerini ortaya koyuyorlar, olaya bakış
açılarını dile getiriyorlardı; bir kargaşa hali vardı.
Ben de kendi tepkimin, içimde kalmasını istemedim ancak klişeleşmiş söylemlerden de kaçınmak
istedim. Olayın dolmuş aracında gerçekleşmiş olması o dönemde minibüsleri de gündeme getirdi.
Dolasıyla buradan yola çıkarak bir şeyler yapabileceğimi düşündüm ve bu şiir ortaya çıktı.
Metin Erol: Her Boydan’ın ikinci sayısında yayınlanan şiiri Türkçe kaleme aldın diye biliyorum. Türkçe’ni Türkçe
şiir yazacak kadar geliştirmen gerçekten takdire şayan… Şunu sormak
istiyorum, bildiğim kadarıyla kendi dilinde de şiirler yazıyorsun. Bir şair
olarak iki farklı dilde şiir
yazmak nasıl bir duygu?
Değişen ne oluyor sence?

Metin Erol: Türkiye’de özellikle takip ettiğin şairler var mı? Bilhassa seni besleyen isimler kimler
Türk edebiyatında?
Batyr Berdiyev: Güncel Türk edebiyatına pek
vakıf değilim. Ancak şiir anlamında Nazım Hikmet benim her zaman kendime yakın gördüğüm
isimler arasında. Onun yaşadığı hayat macerası,
şiirlerinde kullandığı dil ve üslup beni her zaman
kendine hayran bırakmıştır. Hiçbir şairin tesirinde
kalmayarak yazılan şiirlerin daha özgün olduğunu
düşünüyorum. Bu yüzden sürekli takip ettiğim
şair yok. Belki bu yanlış bir şeydir ancak eğer ileride şair olacaksam geçmişteki filan şairin etkisinde kalmış diye anılmak istemem.

Müslüman ülkelerde din kültür ile iç
içe olduğu için kültürel değerler aynı
zamanda dini de yansıtıyor. Dolayısıyla
70 senelik Sovyet sömürgesi altında
kalan Türkmenistan’da dini değerler
sürekli baskı altındaydı. Böylece
eskiden din adına uygulanan unsurlar
günümüzde kültür ve adet adı altında
yapılıyor.

Batyr Berdiyev: Aslında ben kendimi şair
olarak pek görmüyorum. Ancak iki farklı dilde
bir şeyler üretmeye çalışmak yaratıcılığı gerçek
anlamda tetikliyor diyebilirim. Çünkü farklı bir
dil, farklı kelimeler. İfade etmek istediğin konuya göre dil otomatik olarak bir yöne kayıyor. Bu
biraz da kültürle alakalı bir unsur. Örneğin ben
İzmir körfezi ya da İstanbul boğazı hakkında şiir
yazmak istesem bunu en iyi şekilde Türkçe ifade edebilirim. Farklı dillerde de yazıla bilir ancak
Türkçe’nin verdiği tat eksik kalır; yeterli derecede
keyif alamazsın. Hakeza şiir çevirileri hakkında da
aynı düşünceye sahibim. Türkmen önemli şairlerinden Mahtumkulu Firaki’nin şiirlerinden birkaç
tanesinin Türkçeye çevirmeye çalıştım ancak aynı
hazzı vermediği için vazgeçtim. Şiir yazılacak nesne, unsur hangi kültürden besleniyor ise o kültürün sahip olduğu dilde yazılması gerektiği kanısındayım.

Metin Erol: Türkmen edebiyatını,
şiirini ve sanatını
nasıl değerlendiriyorsun? Geçmişle,
bugünü karşılaştıracak olsan nasıl
bir manzara çıkar
ortaya?

Batyr Berdiyev:
Günümüzde bilinen Türkmen şiiri
ve edebiyatı daha çok 18. asırın sonlarına doğru
gelişmeye ve var olmaya başlamıştır. 20 asırda
gerçekten kaliteli şiirler ve diğer edebi eserler
üretilmiş ancak günümüzde pek bunu söylemek
mümkün değil. Çünkü bildiğimiz ve okuduğumuz
eserlerin çoğunluğu 20. asırdan kalma. Aynı kalitede eser üreten şair ve yazarlar bir elin parmaklarını geçmez. Sanat bakımından ise durumun
daha aydın olduğunu söyleyebilirim. Kültürel
değerlerin yeniden canlandırılması teknoloji gelişimleriyle paralel olarak ilerleyen sanatı gerçek
manada etkilemiştir. Sanat eserlerinde kullanılan
motifler daha yerel daha halka yakın olmaya başlamıştır. Sanata yapılan teşviklerin Türkmenistan
bağlamında edebiyat ve şiire de yapılması gerektiğini düşünüyorum.

25 SÖYLESİ

YORGOS SEFERİS
Asıl adı Yorgos Seferyadiz
olan Seferis, 13 Mart 1900’de
İzmir’de doğdu. Babası Stelyos Seferyedis, annesi ise
Despos Seferyedis. 1914’te
Dinya savaşının başlamasıyla
ilk şiirlerini yazmaya başladı
ve aynı yılın yazında Yunanistan’a göç ettiler. 1917’de
Atina’da Hukuk okumaya
başladı. 1918 yılında babasının Paris’teki işinden dolayı ailece oraya taşındılar ve
1921 yılında burada hukuk
fakültesinden mezun oldu.
1924 yılında ise, Dışişleri Bakanlığında çalışması için gireceği sınavdan önce Londra’ya
İngilizcesini geliştirmeye gitti.
1925 Şubat’ında Atina’ya
döndü ve 1927 yılında Dışişleri Bakanlığına atandı. 1931
yılında Lonra’da büyükelçiliğe
atana kadar bazı eserler yayınladı. 1934’te yine Atina’ya
döndü. Bundan sonra çalışmalarına devam eden Seferis
1963 yılında İsveç kraliyet
Bilimler Akedemisi tarafımdan Nobel Ödülü ile ödüllendirildi. Bundan sonra yine
çalışmalarına devam etti ve
20 Eylül 1971 yılında hayata
gözlerini yumdu.
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ΤΡΊΑ ΚΡΥΦΆ ΠΟΙΉΜΑΤΑ
Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας.
Σπέρνουνται γεννιούνται σαν τα βρέφη
ριζώνουν θρέφουνται με το αίμα.
‘Οπως τα πεύκα
Κρατούνε τη μορφή του αγέρα
ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί
το ίδιο τα λόγια
φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου
κι ο άνθρωπος έφυγε,δεν είναι εκεί

ÜÇ GİZLİ ŞİİR
Sözlerimiz, birçok insanın evladıdır
Bebekler gibi büyüyüp gelişirler
Köklenirler ve kanımız ile beslenirler.
Çam ağaçları gibi de
Rüzgarın şeklini korurlar
Rüzgar ayrılıp, orada olmamasına rağmen.
Aynı şekilde sözler de
İnsanın şeklini korurlar
İnsan da ayrılıp, orada olmamasına rağmen.

Çeviren: Chousein Bairam
Yunanistanlı. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü Öğrencisi.
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ODISSEUS ELITIS
(Οδυσσέας Ελύτης), Yunan
şair. Odisseus Elitis’in asıl adı
Odysseus Alepoudhelis’tir. 2
Kasım 1911’de Girit’te Kandiye’de (Iraklion) doğdu. Ailesi, üç yaşındayken I. Dünya
Savaşı başlayınca Atina’ya
göç etti. Atina Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
Ailesi fabrikatördü. Almanya’nın Yunanistan’ı, İtalya’nın
Arnavutluk’u işgali sırasında Arnavutluk’ta anti-faşist
direniş cephesinde çarpıştı.
1948-1952 yılları arasında
Paris’te yaşadı. 1953’te ülkesine döndü. 1960’da Ulusal Şiir Ödülü’nü aldı. 19691972 cunta yıllarında yine
Paris’de yaşadı. 1979’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.
İkinci ve şimdiye kadar en
son alan Yunanlı şair oldu Elitis 18 Mart 1996’da Atina’da
öldü.
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ΤΟ ΚΟΧΎΛΙ
Έπεσα για να κολυμπήσω
κι άφησα την καρδιά μου πίσω
Άφησα την καρδιά μου χάμω
σαν το κοχύλι μες την άμμο
Πέρασαν όλες οι κοπέλες
με τα μαγιό και τις ομπρέλες
Ύστερα πέρασαν οι φίλοι
κανείς δε βρήκε το κοχύλι
Χρόνους και χρόνους κολυμπάω
πού νά’ν’ η αγάπη για να πάω
Έφαγε η θάλασσα το βράχο
κι έμεινε το νησί μονάχο.

DENİZ YILDIZI
Yüzmek için düştüm
ve kalbimi arkada bıraktım
Kalbimi yerde bıraktım
kumdaki deniz yıldızı gibi
Geçti bütün kızlar
mayo ve şemsiyelerle
ardından arkadaşlar geçti gitti
kimse görmedi deniz yıldızını
Yıllardır yüzüyorum
bu aşk nerededir ki, oraya gideyim
deniz yuttu kayayı
ve ada yalnız kaldı

Çeviren: Ismail Amoutska
Yunanistanlı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi.
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L’ABIDJANAISE
Premier couplet
Salut Ô terre d’espérance
Pays de l’hospitalité.
Tes légions remplies de vaillance,
Ont relevé ta dignité.
Tes fils, chère Côte d’Ivoire,
Fiers artisans de ta grandeur,
Tous rassemblés et pour ta gloire,
Te bâtiront dans le bonheur.
MATHİEU ÉKRA
Ékra, 1917 yılında doğmuş
ve 22 Şubat 2015’te hayatını
kaybetmiştir. Aynı zamanda
bir politikacı olan Ékra, ülkesinin milli marşının Pierre
Marie Coty ile birlikte iki yazarından biridir.

Premier refrain:
Fiers ivoiriens le pays nous appelle.
Si nous avons, dans la paix, ramené la liberté,
Notre devoir sera d’être un modèle
De l’espérance promise à l’humanité
En forgeant, unis dans la foi nouvelle,
La patrie de la vraie fraternité.
Deuxième couplet
À toi noble Côte d’Ivoire,
Ô grand pays des bonnes gens !
Nous apportons dans la victoire,
L’hommage de nos cœurs ardents.
Dans l’amitié des peuples frères,
Dieu guide nous vers l’idéal,
Soumise à la devise chère :
Union, discipline, travail.
Deuxième refrain:
Pour ta grandeur, riche et noble patrie,
Nous marcherons de l’avant, pleins d’amour et pleins de foi.
De cœurs unis, au cours de notre vie,
Nous œuvrerons dans l’honneur pour le juste droit,
De cœurs unis au cours de notre vie,
À tes appels nous serons tous présents.
Troisième couplet
À tous nos compagnons de route,
À l’aube de ce jour tombés,
Pour que ne règne plus le doute,
Mais la foi, la fraternité.
À tous nos bataillons d’élite,
Dans la tombe aujourd’hui couchés,
Ô peuple tout entier redites :
Amour, honneur, fidélité.
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ABİDJAN ŞARKISI
(Fildişi Sahili Milli Marşı)
Birinci kıta
Selam sana umudun toprağı;
Konukseverliğin yurdu.
Senin gözüpek orduların,
Tuttu kaldırdı onurunu.
Ey sevgili Fildişi Sahili,
Yüceltmek için şanını,
Toplandık işte neşeyle,
Azametinin gururlu evlatları.
Birinci nakarat
Ey onurlu Fildişili, vatan seni çağırıyor.
Barış içinde geri geldiyse özgürlük,
Örnek olmaktır vazifen,
İnsanlığa umut olmak;
Yepyeni bir inancın tavında dövülmüş
Hakiki kardeşliğin yurdunu kurarak.
İkinci Kıta
Sen, ey soylu Fildişi Sahili,
Ey güzel insanların yüce ülkesi!
Zaferle sunuyoruz sana,
Kor ateşten kalbimizin hürmetini.
Ve kardeş halkların dostluğunda,
Tanrı iletir hak yola bizi,
Birlik, Disiplin, Çalışma:
O yol ki yüksektir bedeli.
İkinci nakarat
Ey soylu vatan, ey zengin ülke
İzzetin için yürüyeceğiz aşkla inançla
Yaşamımız boyunca kalpler birleşmiş,
Onurla çalışacağız hak hukuk yolunda,
Kalplerimiz birleşmiş ömür boyunca,
Bekliyoruz çağrını her birimiz alesta!.
Üçüncü kıta
Batan günün şafağı var madem
İnanç var, kardeşlik var,
ye’s yok yoldaşlarımıza
Ve şüphe kuramayacak hükümdarlığını aramızda.
Toprak için toprağa düşmüş,
Onca kahramanın uğruna,
Haykırırıyoruz hep bir ağızdan:
Aşk, Onur, Vefa!
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Premier refrain
Fiers ivoiriens le pays nous appelle.
Si nous avons, dans la paix, ramené la liberté,
Notre devoir sera d’être un modèle
De l’espérance promise à l’humanité
En forgeant, unis dans la foi nouvelle,
La patrie de la vraie fraternité.
Quatrième couplet
Et que ton drapeau nous unisse,
Que ton amour nous fortifie,
Car pour toi seul nous voulons vivre,
Et pour toi combattre et mourir.
Et vous, fière et noble jeunesse,
De tous les horizons connus,
Suivez toujours cette sagesse,
de nos ainés qui ne sont plus.
Deuxième refrain,
Pour ta grandeur, riche et noble patrie,
Nous marcherons de l’avant, pleins d’amour et pleins de foi.
De cœurs unis, au cours de notre vie,
Nous œuvrerons dans l’honneur pour le juste droit,
De cœurs unis au cours de notre vie,
À tes appels nous serons tous présents.
Premier refrain
Fiers ivoiriens le pays nous appelle.
Si nous avons, dans la paix, ramené la liberté,
Notre devoir sera d’être un modèle
De l’espérance promise à l’humanité
En forgeant, unis dans la foi nouvelle,
La patrie de la vraie fraternité.
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Birinci nakarat
Ey onurlu Fildişili, vatan seni çağırıyor.
Barış içinde geri geldiyse özgürlük,
Örnek olmaktır vazifen,
İnsanlığa umut olmak;
Yepyeni bir inancın tavında dövülmüş
Hakiki kardeşliğin yurdunu kurarak.
Dördüncü kıta
Sancağının altında birleşir,
Senin aşkınla güçleniriz,
Yalnız senin için yaşamak ister,
Yalnız senin için dövüşüp düşeriz.
İşte siz cümle afakın,
Soylu, onurlu gençleri,
Daima yolunuzu aydınlatsın,
Atalarımızın bilgeliği.
İkinci nakarat
Ey soylu vatan, ey zengin ülke
İzzetin için yürüyeceğiz aşkla inançla
Yaşamımız boyunca kalpler birleşmiş,
Onurla çalışacağız hak hukuk yolunda,
Kalplerimiz birleşmiş ömür boyunca,
Çağrını bekliyoruz her birimiz alesta!
Birinci nakarat
Ey onurlu Fildişili, vatan seni çağırıyor.
Barış içinde geri geldiyse özgürlük,
Örnek olmaktır vazifen,
İnsanlığa umut olmak;
Yepyeni bir inancın tavında dövülmüş
Hakiki kardeşliğin yurdunu kurarak.

Çeviren: Kouassi Yeboua
Ülkesi, Fildişi Sahili. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi.
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Benin Halk Masalı

Aptal Şeytan
Bir gün bir çiftçi tarlasında çalışırken yanına şeytan gelmiş. “Burada ne yapıyorsun?”
diye sormuş, şeytan. “Araziyi ekime hazırlıyorum.” demiş çiftçi. “Bu tarla senin değil; benim. Bütün tarlalar gibi.” demiş şeytan, “Hangi hakla onu ekmeye kalkarsın!”
Çiftçi “Beni affedin, yaşamak için yetiştirmek zorundayım.” diye cevap vermiş.
Şeytan, çiftçinin korku ve şaşkınlığından faydalanarak bir teklifte bulunmuş ona:
“Dur! Sana bir şey öneriyorum: Bu tarlayı kullanmanı kabul ediyorum. Fakat sonra
hasadı paylaşacağız. Arazinin üstünde çıkan şeyler senin olacak, toprağın altında
yetişenleri de ben alacağım.”
Sonra, sözlerini bitirir bitirmez çiftçinin cevabını beklemeden gözden kaybolmuş.
Hasat zamanı geldiğinde çiftçi hasadını satmak için pazara götürmüş. Şeytan da
toprağın altındaki kökleri aynı şekilde pazara götürmüş satmak için. Çiftçi ürünlerini satarken, insanlar şeytanın satmaya çalıştığı şeyleri görünce ona gülmüşler.
Şeytan, çiftçi tarafından aptal yerine konduğu için ona çok kızmış ve şöyle demiş:
“Benimle alay ettin, ama intikamımı alacağım. Gelecek hasat döneminde sen toprağın altında çıkanları alacaksın, ben de üstünde çıkanları...”
Çiftçi bu kez patates ekmiş… Hasat zamanı patatesleri alıp pazarın yolunu tutmuş
yine. Şeytan da ailesiyle tarladaki bütün yaprakları toplayıp paket yapmış ve pazara
götürmüş satmak için.
Çiftçi bütün patatesi kolayca satmış ama şeytan hiç bir şey satamamış. Yaprakları
gören herkes kahkahalara boğulmuş.
Şeytan, şaşkın bir vaziyette “Bu çiftçi gerçekten çok kurnaz, bu çiftçi gerçekten çok
kurmaz.” diye söylenip korkunç bir çığlık atmış ve sonsuza kadar kaybolmuş.
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Le diable dupé
Un jour un cultivateur qui cultivait son champ vit arriver le diable.
Que fais-tu là ? Lui demanda le diable brusquement
- Je prépare la terre pour semer, répondit le paysan.
- Ce champ n’est pas à toi. Il est à moi comme tous les champs. De quel droit le
cultives-tu ?
- Pardonnez-moi, mais il me faut bien cultiver pour vivre !... “
Bien entendu, le diable avait une idée derrière la tête.
Il reprit : “ Ecoute ! Voici ce que je te propose : je consens à ce que tu cultives ce
champ et nous partagerons la récolte. Pour cela nous ferons deux tas, l’un avec ce
qui poussera sur la terre, l’autre avec ce qui poussera dessous. Comme je suis le diable et que tu n’es qu’un paysan, c’est à moi de choisir et je choisis ce qui poussera
dans la terre. Toi, tu auras ce qui poussera dessus.» Ayant dit cela, il disparut sans
attendre la réaction du paysan. Mais cet homme était un malin et il sema du mil...
Le moment de la récolte arriva et le diable vint avec ses diablotins. Le cultivateur
coupa son mil, le fit battre, le vanna et le mit dans des paniers pour aller le vendre
au marché. Alors, les diables arrachèrent, comme il était convenu, ce qui était dans
le sol. Mais quand ils voulurent vendre au marché ce qu’ils venaient de récolter tous
les gens se moquèrent d’eux. Le diable était très en colère de s’être fait berner
par le paysan. Il le fit venir et lui dit : “ Tu t’es moqué de moi cette fois, mais je vais
me venger.
Pour la prochaine récolte, tu n’auras que ce qui aura poussé sous la terre et c’est
moi qui prendrai tout ce qu’il y aura dessus. “ Et il repartit. Cette fois le rusé paysan
planta des patates...
Quand il s’est agi de récolter, le diable et sa famille coupèrent toutes les feuilles, les
mirent en paquets pour les vendre pendant que le paysan arrachait les patates qui
avaient poussé dans la terre et ils partirent ensemble au marché. Naturellement,
le paysan vendit très facilement toutes ses patates mais le diable ne vendit rien. Et
tout le monde éclatait de rire quand il proposait ses feuilles...
“ Ce paysan est vraiment très rusé “, pensa le diable fou de rage de s’être laissé
ridiculiser par un vulgaire paysan.
Il poussa un cri horrible et disparut à tout jamais...

Çeviren: Alexandrov Nevski Sachs Semanou
Beninli. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi.
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Kamerun Halk Masalı

Timsah Ngana ve Maymun Koé
Uzun zamanlar önce, timsah ve maymun arkadaş olmuşlar ve günlerini birlikte
geçiriyorlarmış.
Bir gün, timsah üzgün bir vaziyette maymuna şöyle demiş:
- Çocuklarım hasta oldu. Ey arkadaşım, benimle evime gelip çocuklarımın bakımında bana yardım etmek istiyor misin?
İyi karakterli maymun bunu memnuniyetle kabul etmiş. Timsah, maymuna sırtına
çıkmasını önermiş ve ikisi yola çıkmış. Nehrin ortasına varmışlar. Timsah, en güçlü
olduğu yerde başını maymuna çevirmiş ve şöyle demiş:
- Ben sana söylemeyi unuttum. Doktor bana, çocuklarım için bir maymunun kalbi
gerektiğini söyledi!
Maymun, sakin bir şekilde ve fazlasıyla kurnazca cevap vermiş:
- Canım Ngana, beni sırtına almadan önce söylemeliydin bunu. Çünkü evimde,
nehrin kıyısındaki ağacının tepesinde bırakmıştım kalbimi. Şimdi onu geri almak için
sen beni kıyıya götürmelisin. Yoksa çocukların iyileşemeyecek...
Timsah yarım dönüş yapmış ve suyun kenarından birkaç metre kala Maymun Koé,
sıçrayarak bir ağacın dalına tutunarak kurtulmuş.
O çağlardan beri timsahlar maymunlardan nefret edermiş ve maymunlar da timsahlara güvenmezmiş.
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Ngana le Crocodile et Koé le Singe
Il y a bien longtemps, le crocodile et le singe étaient amis jusqu’au jour où il se
passa ce qui va suivre…
Le crocodile vint trouver son ami le singe un matin l’air triste. Il lui dit :
- Mes enfants sont tombés malades. O mon ami, voudrais tu m’accompagner
chez moi et m’aider à les soigner ?
Le singe qui avait bon caractère accepta bien volontiers. Le crocodile lui proposa
de grimper sur son dos et tous les deux se mirent en route. Le crocodile plongea
dans le fleuve avec le singe sur son dos. Arrivés au milieu du fleuve, là où le courant était le plus fort, le crocodile tourna la tête et dit alors au singe :
- J’ai oublié de te préciser que le docteur m’a dit qu’il me fallait un cœur de singe
pour soigner mes enfants !
Le singe suffisamment futé pour maitriser ses émotions, dit en retour :
- Mon cher Ngana, tu aurais dû me le préciser avant de me prendre sur ton dos.
Il se trouve que j’ai laissé mon cœur chez moi, tout en haut de l’arbre au bord du
fleuve. Tu n’as plus qu’à me ramener sur la rive afin que je récupère mon cœur,
faute de quoi, tu ne pourras pas soigner tes enfants…
Le crocodile fit alors demi-tour mais arrivé à quelques mètres du bord de l’eau ;
Koé le Singe sauta d’un bond et se suspendit à la branche de son arbre.
Depuis ce temps-là, les crocodiles détestent les singes et les singes se méfient des
crocodiles.

Çeviren: Emerant Yves Omgba Akoudou

Kamerunlu. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku öğrencisi.
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MEVLANA
CELALETTİN RUMİ
30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh yöresinde, bugün
Tacikistan sınırları içinde kalan
Vahş kasabasında doğmuştur.
Annesi, Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun,
babası “alimlerin sultânı” unvanı ile tanınmış, Muhammed
Bahâeddin Veled’dir.
Mevlânâ, babası Bahaeddin
Veled’in ölümünden bir yıl
sonra, 1232 yılında Konya’ya
gelen Seyyid Burhaneddin’in
mânevi terbiyesi altına girmiş
ve dokuz yıl ona hizmet etmiştir.
Mevlana, babasıyla birlikte bir
Şam ziyaretinde Şeyh-i Ekber
Muhyiddin Ibnü’l-Arabi ile
görüşmüştür. Şeyh-i Ekber’in,
babasının arkasında yürüyen
Mevlânâ’ya bakarak: “Sübhânallah! Bir okyanus bir denizin arkasında gidiyor!” dediği
rivayet edilir.
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همیشــه من چنین مجنون نبودم
زعقــل و عافیت بیرون نبودم
چــون تو عاقل بودم من نیز روزی
چنیــن دیوانه و مفتون نبودم
مثال دلربان صیاد بودم
مثــال دل میان خون نبودم
در این بودم که آین چون اســت و آن چون
چنیــن حیران آن بی چون نبودم
تو باری عاقل بنشــین بیندیش
کــز اول بوده ام اکنون نبودم
همی جســتم فزونی بر همه کس
چو صید عشــق روزافزون نبودم
چــون دود از حرص باال میدویدم
به معنی جز ســوی هامون نبودم
چــون گنج از خاک بیرون اوفتادم
کــه گنجی بودم و قارون نبودم

Hep böyle mecnun değildim ben
Akıldan huzurdan yoksun değildim ben
Senin gibi akıllıydım bir zamanlar
Böyle divane meftun değildim ben
Avcının gönlünü çalan av gibiydim ben
Kanlar içinde kalp misali değildim ben
Bunun böyle, şunun şöylesindeydim ben
Böyle sessiz sedasız şaşkın değildim ben
Bari sen akıllısın otur da düşün bir şeyleri ki
Ben de evvel öyleydim artık öyle değilim ben
Herkese üstünlük peşindeydim ben
Aşkın avı misali git gide artan değildim ben
Duman gibi hırsla yukarı koşardım ben
Aslında çölden başka yere giden değildim ben
Hazine gibi topraktan gün yüzüne çıktım ben
Ki ben bir hazineydim karun değildim ben
Divan-ı Kebir’den

Çeviren: Abdul Qadır Bekzada
Afganistanlı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık öğrencisi.
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نان پاره ز من بســتان جان پاره نخواهد شــد
آواره عشــق ما آواره نخواهد شد
آن را که منم خرقه عریان نشــود هرگز
وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شــد
آن را کــه منــم منصــب معــزول کجــا گــردد
آن خاره که شــد گوهر او خاره نخواهد شــد
آن قبله مشــتاقان ویران نشــود هرگز
وان مصحف خاموشــان سی پاره نخواهد شد
از اشــک شــود ســاقی این دیده من لیکن
بی نرگس مخمورش خامره نخواهد شــد
بیامر شــود عاشــق اما بنمی میرد
ماه ار چه که الغر شــد اســتاره نخواهد شد
خاموش کن و چندین غمخواره مشــو آخر
آن نفس که شــد عاشق اماره نخواهد شد
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AŞIK HASTA OLUR AMA ÖLMEZ
Bizim yemek verdiğimiz kimse açlıktan ölmez
Bizim aşkımızdan dolayı avare olan başka bir sebeple avare olmaz
Benim örttüğüm kişi çıplak kalmaz
Kimin çaresi ben olursam çaresiz kalmaz
Benim yücelttiğim kimse alçalmaz
Cevhere dönüşmüş diken eski halinde kalmaz
Âşıkların kıblesi asla viran olmaz
Sofilerin kitapları hiç yırtılmaz
Gözüm akıttığı yaşlar yüzünden saki olacak
Ama, mahmur gözler olmadan sarhoş olmaz
Aşık hasta olur ama ölmez
Ay ne kadar incelerse incelsin yıldız olmaz
Dertlerini unut çok derde kapılma
Aşık olan nefis, nefsi emmare olmaz
Divan-ı Kebir’den

Çeviren: Khatera Sadat
Afganistanlı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi.
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Beni Kovala, Vurayım Kafana!
Tangkaplah Daku, Kau Kujitak!
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Hilman Hariwijaya
Jakarta şehrinde 25 Ağustos 1964 yılında doğan Endonezyalı bir yazardır. Yazar
sonradan roman haline getirilen 1986 yılının Aralık ayında Hai isimli dergide Lupus başlıklı kısa hikâyeleri yazdıktan sonra şöhret kazanmaya başlamıştır. Fakat
artık aktif olarak roman yazmamaktadır. Lupus, Hilman Hariwijaya’nın yazdığı
aynı başlık altında olan roman serisinde bir hayali karakterdir. Lupus romanı, ilk
olarak 1986 yılında “Lupus I: Kovala Beni, Vurayım Kafana” adı altında yayınlanmıştır. Başlığın ismi, “Peşimden Koş, Yakalayayım Seni” isimli filmden alınmasına
rağmen hikâyesi filmle ilintili değildir.
Lupus’un Boim, Gusur, Anto, Aji, Fifi Alone, Adi Darwis, Gito gibi yetişkinlik
döneminde arkadaşları ve Iko-iko, Pepno, Happy, Uwi ve diğerleri gibi çocukluk
ve gençlik döneminde arkadaşları vardır.
Lupus, onun kız kardeşi Lulu ve annesi Anita ile birlikte yaşıyorlar. Onun babası
Mulyadi ise Lupus lise birinci sınıftayken öldü. Lupus romanlarından birkaç hikâye, dizi veya film şeklinde anlatılmaktadır. Buna ilaveten Lupus hikâyeleri, Küçük
Lupus, Lupus Milenyum gibi farklı farklı çeşitlerde bulunmaktadır.
Poppy, Rina, Happy ve en yeni olan Nessa gibi kız arkadaşları da vardır. Lupus,
hiç yanında ayrılmayan sakız ile çok özdeşleşmiştir. Lulu’nun kuş yuvasına benzeterek çok sık alay ettiği ilginç saç modeli var. Onun komik davranışı da arkadaşları tarafından sevilmenin sebebidir.

Çeviren: Vera Febrina Harludi
Endonezyalı. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler
Bölümü Öğrencisi.
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Lupus’u tanıyor musun? Uzun kollu gömlek giymeyi seven Merah Putih lisesinde
birinci sınıfta okuyan çocuk var ya? Gayet popüler o! Cidden. Onun evine bir uğrayıp adını çağırırsan evdekiler bilir, elbet! O da onun popüler olduğunu kanıtlıyor,
dimi. En azından… evdekilerin arasında.
Onun tarzı bugünkü gençlerin çoğu gibi zayıf ve boyu biraz uzun. Dış görünüşü
fena değil, kapının arasında sıkışan biriyle kıyaslarsak. Onun saç modeli de ilginç.
Ön tarafı gözünü az kalsın örtüyor, yan tarafı arkaya düzgün bir şekilde yatıyor,
arka tarafı ise yakayı örtecek kadar uzun.
“John Taylor gibi olsun” dedi eminle.
“Hatta sen arkadan Mick Jagger gibisin,” arkadaşları sık sık böyle över, “ama yandan… dolmuş gibisin”
Ama Lupus öyle alay edildiğinde hiç kırılmıyor.
Eğer öylesine iyice bakarsan nereye giderse hep sakız taşıdığını göreceksin. Ama
sakın isteme, sevdiği yemekleri vermez, çok cimri o. Daha pahalı bir çikolata karşılığında ise bir istisna yapar. Lupus sadece heyecanlandığında, telaşlandığında ya da
arkadaşlarından isteyebildiği beleşten başka bir yemek olmadığında sakız çiğner.
Adil değil, dimi? Öyle biridir işte. Bir başka kötü alışkanlığı, çiğnemiş olduğu sakızı
belediye otobüslerinde oturduğu koltuğun yanındaki boş koltuğa yapıştırır. Kaç kişi
mağdur olmuşsa artık. Bilmen gereken bir şey daha var. O çok suskun. Hele uyuduğu zaman. Ama bazen de öyle değil. Özellikle onun sevdiği insanlarla bir arada
bulunduğu zaman çok konuşkan birine dönüşüyor.
Diğer gençlerin çoğu gibi Lupus müziği çok sever. Her türlü müzik. Korku filmlerin
tanıtım müziği dışında. O da yürürken şarkı şöyleme alışkanlığından vazgeçemez.
Öyleyse yanındaki arkadaşı ona bakıp: “öksürük mü var?” diye soracak.
O da genç dergilere makale ve bazen de kısa hikâyeler yazmayı sever. Ondan tek
gurur duyulabilen yetenek o olabilir. Çünkü yazdıklarından dolayı Lupus mecbur
kalmadıkça annesinden hiç para istemiyor. (Ne yazık ki çoğu kez annesinden hep
para istemek mecburiyetinde.) Ancak iyi kalpli annesi ona hiç sinirlenmedi. Çünkü
Lupus da fazla parası varsa, onun yarısını sık sık annesine verir.
Her günkü gibi, o sabah zihni boş olan Lupus Grogol durağında otobüsü bekliyor. Grogol durağı, Kalideres (biliyorsun, Kalifornya’ya yakın) durağına taşındığından itibaren Lupus mağdur
hissediyor. Oradan geçen otobüsler hep dolu. O yüzden
de onlar kendini ağırdan satıyor. Onlar Grogol durağından
geçmeyi bile kendileri için çok havalı buluyor. Lupus
da sıklıkla otobüsün peşinden koşmak zorunda. Ayrıca Lupus’un okuluna geçen otobüs
azdır. Ayda bir geçerler. O da şoför’ün
başka yapacak bir şeyi yoksa (hihihi…)
O zaman da Lupus boş boş bakar öyle ki
bu boş bakışa yüzü de eşlik eder. Eşyaları
da o kadar çok ki memleketine gidecekler
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KENAL Lupus? Anak kelas satu SMA Merah Putih yang doyan mengenakan baju
lengan panjang itu? Dia Iumayan ngetop, Iho! Serius. Kalau kebetulan kamu mampir ke rumahnya dan menyebut namanya, pasti orang seisi rumah pada tau semua.
Itu kan membuktikan bahwa dia cukup ngetop. Setidaknya, ya... di antara orang
seisi rumahnya.
Model anaknya seperti kebanyakan remaja sekarang, kurus dan rada tinggi. Tampangnya lumayanlah, daripada kejepit pintu. Yang menarik sih model rambut dengan rambut depan yang panjang hampir menutupi matanya. Sementara bagian
samping dipotong rapi ke arah belakang. Sedang bagian belakang, panjang hampir
menutupi kerah.
“Biar kayak John Taylor,” sahutnya ge-er.
“Eh, kamu dari belakang malah kayak Mick jagger deh,” begitu teman-temannya
sering memujinya, “tapi kalo dari samping, kok kayak mikrolet... ?”
Dan Lupus tak pernah merasa tersinggung diledek begitu.
Bila kamu kebetulan sempat memperhatikan dengan lebih saksama lagi, kamu akan
melihat dia selalu membawa permen karet ke mana dia pergi. Jangan sekali-kali
minta, karena dia terlalu pelit untuk memberikan makanan-makanan yang sangat dia sukai. Kecuali kalau kamu tukar dengan cokelat yang harganya tentu lebih
mahal. Dan Lupus hanya akan memakan permen karetnya saat dia merasa grogi,
bingung, atau tidak mempunyai makanan lain yang bisa dia minta dari temannya
secara gratis. Curang, ya? Dia memang begitu. Dan satu hal yang jelek, dia tak pernah bisa menghilangkan kebiasaan buruknya untuk menempelkan bekas permen
karet pada bangku sebelahnya yang kosong di bis kota. Entah berapa korban yang
telah dirugikannya. Satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, dia mempunyai sifat yang
sangat pendiam. Terutama kalau lagi tidur. Tapi nggak tentu juga. Dia bisa menjadi
orang yang begitu cerewet jika berkumpul dengan orang- orang yang disukainya.
Dan seperti kebanyakan remaja lainnya, dia pun amat menyukai musik.
Semua musik, kecuali musik ilustrasi film horor. Dia tak bisa melepas kebiasaannya
untuk bernyanyi kalau lagi jalan- jalan. Kalau sudah begitu, teman sebelahnya akan
terkejut dan menatap cemas padanya, “Kamu lagi batuk, ya?”
Dia juga suka menulis artikel dan kadang juga cerpen di majalah remaja. Keahlian
ini mungkin satu-satunya hal yang bisa dibanggakan dari dirinya. Karena dengan
begitu, dia tak pernah minta uang dari ibunya kecuali kalau terpaksa (malangnya,
dia justru sering berada dalam keadaan terpaksa harus minta uang pada ibunya).
Tapi ibunya yang baik hati itu tak pernah kesal. Sebab kalau lagi punya uang banyak,
Lupus sering memberikan sebagian kepada ibunya.
Seperti hari-hari sebelumnya, pagi itu Lupus bengong nungguin bis di terminal Grogol. Sejak terminal bis Grogol dipindahkan ke Kalideres (eh, tau Kalideres, kan? ltu
lho, dekat Kalifornia...), Lupus memang merasa dirugikan. Bis-bis yang lewat situ
sudah sarat dengan penumpang. Dan kalau begitu, bis-bis itu pada jual mahal semua. Mereka terlalu gengsi untuk sekadar mampir di Terminal Grogol guna menjemput Lupus. Walhasil, Lupus terpaksa sering kedapetan sedang mengejar-ngejar
bis yang berhenti agak jauh di depen. Ditambah lagi bis yang jurusannya lewat
sekolah Lupus termasuk langka. Kadang sebulan sekali baru lewat. Itu juga kalau
sopirnya merasa iseng karena tak ada hal lain yang perlu dikerjakan (hehehe...)
Dan saat itu, Lupus masih asyik berbengong-ria. Saking lamanya, muka udah kaya
terminal face. Mana bawaannya lumayan banyak seperti orang yang mau pulang
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gibi duruyor. Bütün bunlar biyoloji hocasının suçudur. Bu öğlenki uygulamalı ders
için bitki örnekleri, laboratuvar önlüğü ve uygulamalı biyoloji eşyalarını getirmesini emretti. Beklendiği gibi otobüs geldi.Lupus da diğer göçmenler gibi tutkuyla
otobüsün peşinden koşma alışkanlığını sürdürüyor. Fena değil, otobüse bindiğinde
okul kıyafetli güzel bir kız yanında durdu. Ve bu da Lupus gibi insanlara Allah’ın
verdiği bir nimettir. Sadece öyle bir zamanda bir kıza dokunmak, parfümünü koklamak ve de sohbete başlamak için cesaret buldu. Ruh eşi olabilir…
Lupus o fırsatı kullanmayı denedi. Kızın ayağına ‘yanlışlıkla’ bastıktan sonra çaresiz
yüz ifadesiyle onunla konuşmaya çalıştı. İnsanların dediği gibi biriyle konuşmaya
başlamak için birçok yöntem varsa da bu Lupus için en uygunuydu.
“Ah pardon! Dikkatsizdim! İtiyorlar bak! Acıyor mu?” Lupus’un yüzü pişman olduğunu çok iyi gösterdi. Vay be oyuncu olmak için yeteneği varmış…
Soğuk bir sesle “Yoo.. yoo hiç de değil. Devam etsene basmaya!” dedi kız. Lupus
oyunculuğunun acemiliğinden dolayı kızın ayağına hala basmakta olduğunu unuttu.
“Kızıyor musun?” dedi, pişman bir yüz ifadesiyle. Bu sefer ciddi…Kız gülümsedi.
Aha. Çok iyi bir fırsat bu.
“Adın ne?” Lupus bir süre sessiz kaldıktan sonra sordu. Kız bu ‘tuhaf ’ soruya
şaşırdı. Aman erkekler ya, ayağı bastıktan sonra tavlamaya çalışırlar. Birkaç saniye
sadece Lupus’a baktı, Lupus da ne yapacağını şaşırıp düşündü. Adını sormak günah
mı ya?
“Yanti ben. Ya Sen?” diye sordu. “Ben Lupus” dedi, elini uzatarak. Ondan sonra
okul, hava, müzik, film ve favori yemekten bahsettiler tahmin edilebileceği gibi.
Trafikte kaldılar. Böyle işlek bir sabahta herkes işe gidiyor zaten. Ama Lupus bu
durumu dert etmiyor, tersine buna şükrediyor. Senayan’da biri otobüsten indi.
Yanti boş kalan koltuğa hemen oturuverdi. Lupus eşyalarını Yanti’ye verdi. Örnek
bitkiler ve kocaman makaleler.
Kahretsin! Yanti’nin yanında oturan bir erkek vardı. Lupus’tan daha agresif bir şekilde Yanti’yle hemen konuşmaya başladı. Konuşmalarında Lupus’a göre komik olmayan fakat Yanti’yi güldürebilen şakalar vardı. Lupus, o erkekle çok kolay vakit
geçirebilen Yanti’yi kendisini unuttuğu için lanetledi.” İşte kızlar ya! “ dedi, kendi
kendine.
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kampung. lni gara-gara guru biologi yang menyuruh bawa contoh-contoh tanaman, baju praktek, dan barang-barang Iain umuk praktekum biologi siang nanti.
Bis yang ditunggu muncul. Maka seperti para transmigran Iain, Lupus dengan semangat ’45 turut berpartisipasi membudayakan Iari pagi dalam rangka mengejar
bis kota. Lumayan, Lupus bisa menyusup ke dalam, berdesakan dengan seorang
gadis manis berseragam sekolah. Dan ini memang merupakan satu-satunya nikmat
yang diberikan Tuhan buat orang-orang seperti Lupus. Hanya pada saat itu Lupus
berani menyentuh cewek, mencium bau parfumnya dan sekaligus mengajak- nya
ngobrol. Siapa tau jodoh ....
Dan tak terlalu aneh memang kalau Lupus pun mempergunakan kesempatan itu.
Setelah berlagak tak sengaja nginjek kaki cewek manis itu, Lupus dengan wajah
memelas mencoba memulai komunikasi dengannya. Meski kata orang, menjalin
komunikasi itu bisa dengan beberapa cara, tetapi rasanya cara inilah yang paling
tepat buat Lupus.
“Eh, maaf, ya. Nggak sengaja. Abis didorong- dorong, sih. Sakit, ya?” ekspresi Lupus benar- benar sempurna menunjukkan rasa penyesalannya. Wah, ada bakat
jadi aktor watak dia.
“Enggak. Enggak sakit. Injek aja terus!” sahut cewek itu dingin. Lupus kaget. Berkat
sandiwaranya yang kurang sempurna, dia sampai Iupa mengangkat kakinya yang
menginjak kaki cewek itu.
“Eh, kamu marah, ya?” Wajah Lupus penuh penyesalan. Kali ini serius.
Gadis itu tersenyum.
Oh. God, ini kesempatan baik.
“Nama kamu siapa?” tanya Lupus Iagi setelah beberapa saat saling membisu. Gadis
itu sedikit heran mendengar pertanyaan yang rada ‘Iain’ itu. Dasar cowok, abis
nginjek minta kenalan. Beberapa saat dia cuma memandang Lupus. Lupus jadi serba salah sendiri. Jadi mikir, apa dosa nanya begitu?
“Saya Yanti. Kamu siapa?” sahutya balik bertanya.
“Saya Lupus,” jawabnya sambil mengulurkan tangan. Dan bisa ditebak. Untuk seterusnya mereka ngomong soal sekolah, cuaca, film, musik, dan makanan favorit.
Di luar jalanan macet. Pagi-pagi begini memang banyak orang yang bertugas. Tapi
Lupus sama sekali tidak mengutuki keadaan itu. MaIah bersyukur. Dan di Senayan,
seseorang turun. Meninggalkan bangku kosong yang Iangsung diduduki Yanti. Lupus pun segera menitipkan bawaannya yang banyak kepada Yanti. Contoh- contoh
tanaman serta diktat yang besar-besar.
Tapi sial! Di sebelah Yanti ternyata duduk seorang cowok yang langsung mengaiak
ngomong Yanti. jauh lebih agresif dari Lupus. Ngomongnya disertai humor-humor
yang sama sekali tidak Lucu menurut Lupus, tapi bisa membuat Yanti tertawa-tawa
kecil. Lupus mengutuki Yanti yang begitu mudah akrab dengan cowok itu, sampai
menelantarkan dirinya.
Dasar cewek! Makinya dalam hati.
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ENDONEZYA
EDEBİYATININ
DÖNEMLERİ
A. ESKİ EDEBİYAT
1. Tarih Öncesi Dönem
Tarih öncesi dönem, edebiyatın Hintlerin etkisine girmeden önceki gelişim dönemidir. Bu dönemde edebiyat, kutsal nesnelere, ölen insanların ruhlarına, hayalet ve
cinlere, tanrı-tanrıçalara ve benzerleri olan inançların ektisi altındaydı.
Bu dönemde Endonezya halkının okur yazarlığı seviyesi düşüktü. Bu yüzden o
dönemin edebiyatları daha çok sözlü edebiyat şeklindeydi. Bu dönemin edebiyatı
dua, büyü ve silsileyle ilgili hikayelerden oluşur.
2. Hinduizm-Budizm Etkisi Altında Edebiyat Dönemi
Dinlerin Endonezya topraklarına girmesiyle birlikte edebiyat da etkilenerek yeni
bir döneme girilmiştir. Bu dinlerden ötürü de yukarıda bahsi geçen inançlar terk
edilmeye başlanmıştır.
Hinduizm-Budizm döneminde, o kültürlerden getirilen okuma-yazma geleneği çok
büyük bir etki göstermiştir. Öyle bir etki olmuştur ki Endonezya halkları ‘Tarih’
dönemine girmiş, yazı ve harflerle tanışmaya başlamıştır. Onlar Pallava harfleri ve
Sanskritçe’yi tanımaya başlamışlardır. Ondan sonra Majapahit döneminde Kawi
(eski Cava) harfleri ve dili gelişmiştir.
Bu dönemde Endonezya topraklarında krallıklar kurulmaya başlanmıştır. Stelalar,
palmiye yaprağın üstünde eski el yazmaları (palmiye kitaparı), gancaran (eski Cava
syair ve slokaları), eski Cava şarkıları (kidung), eski Cava şiirleri (kakawin), Kropak
(Bali eski nesirleri), öyküler, masallar ve mitler bulunmaktaydı.
3. İslamiyet Etkisi Altında Edebiyat Dönemi
İslamiyet etkisinde Endonezya torpaklarında edebiyat daha da gelişmiştir. Malakka bölgesi ve Malay Krallığı’na İslamiyet girdikten sonra Pasai bölgesine de İslam
dininin gelmesi Endonezya topraklarındaki edebiyatları etkilemiştir. Bu dönemde Arapların hegemonyası çok yoğundu. Bu dönemde de Hikayat diye yeni bir
edebiyat kültürü gelişmiştir. Bu tarzda yazılmış Hikayat Hang Tuah ve Hamzah
Fansuri’nin 15. yüzyılda yazdığı Hikayat Raja-raja Pasai’yi örnek olarak gösterebiliriz. Bunun yanısıra Tasavvuf öğretileri içeren Suluk kitapları da bulunmaktaydı.
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Bunun örnekleri Suluk Sukarso ve Suluk Wijil’dir. Aynı zamanda Mataram İslam
Saltanatı’nda Gending, Nitisastra ve Astabrata isimli edebî eserler ve Nuruddin
ar-Raniri’nin Aceh Krallığı döneminde yazdığı BustanussalatinI kitabı bu dönemin
eserlerindendir.

B. GEÇİŞ DÖNEMİNDE EDEBİYAT
Bu dönemde Malay kültürünün ektisi yoğundu ve Malay edebiyatı hızlıca gelişmiştir. Hikayatlar, pantunlar, şiirler; gurindam, bidal talibun, masnawi, seloka, rubai,
teromba gibi eski şiirler; yine Hinduizm-Budizm ve İslam krallıklarından kalan kitapların etkisi altında yeni eserler ortaya çıkmıştır. O zamanın en meşhur edebiyatçılarından Raja Ali Haji ve Abdulkadir al-Munsyi’dir. Raja Ali Haji, gurindam yazarlarından en meşhuruydu, Abdulkadir al-Munsyi ise ilk başta prensesler ve krallar
fantezisinden, günlük hayatını anlatan hikâyelere çevirerek Malay edebiyatına yeni
akım getirmiştir.
Endonezya topraklarına Avrupalıların gelmesi de Endonezya edebiyatına yeni katkılar getirmiştir. 18 ve 19. yüzyılda Avrupa edebiyatında çok ama çok bulunan
romanlar, Endonezya topraklarında da çoğalmaya başlamıştır. Bu dönemin roman
örneği, G. Francis’in 1896 yılında yazdığı Cerita Nyai Dasima; Hadji Moekti’nin Cerita Nyi Paina, Nyai Permana, Hikayat Siti Mariah; F. Wiggers’in yazdığı Wiggers’in
yazdığı Si Jamin, Si Johan vs.
Nesir halinde edebi eserlerden başka şiir şeklinde edebi eserler de Endonezya
topraklarında beğenilmiştir. Sanusi Pane, Rustam Efendi, M. Yamin vd. gibi Endonezya edebiyatçıları Hollanda’da ve İngiltere’de de beğenilen ve İtalya’dan gelen
sonelerle de tanımışlardır.
Bu dönemin eserleri daha çok düşük Malayca ile yazılmıştır. Malayca, Endonezya topraklarında asırlardır kabileler arasında bir lingua franca (geçer dil) olarak kullanılmıştır.

C. YENİ EDEBİYAT
1. Balai Pustaka Kuşağı (1920-1933)
Balai Pustaka 1908 yılında kurulmuştur fakat faaliyetleri ancak 1920’li yıllarda okuyucular tarafından bilinmiştir. Bu Hollanda hükümetinin yerli halkın eğitim seviyesini yükseltecek yerli okullar (HIS: Hollandsch-Inlandsche School / Sekolah Bumi
Putra) için Kralın rızasıyla ayırdığı 25.000 Frank yıllık bütçesinden kaynaklanmıştır.
Daha sonra Balai Poestaka ismiyle anılan Commissie voor de Inlandsche School
en Volkslectuur, Batı eğitim sistemiyle okulu bitiren yerli halklar için uygun okuma
kaynaklarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Edebî eserlerin üretim merkezi olarak
Balai Poestaka, önemli stratejiler geliştirmiştir. Bunlar:
a. Yayın kurulunu seçici bir şekilde işe almak
b. Kitap dağıtım ağını sistematik bir şekilde oluşturmak
c. Edebî kriterleri belirlemek
d. Edebiyat eleştirisinin dünyasına hakim olmak

49 İNCELEME

dönemde Riau Malaycası, Malaycanın standardı olarak Betawi, Cava veya Sumatra
gibi diğer Malay lehçelerine göre daha iyi Kabul edilmiştir. Okulu Minangkabau’da
bitirenler yüksek kuruluna çağırılırlardı çünkü onların Riau Malaycasını daha iyi öğrenebileceği kabul edilmiştir. Onlardan birkaçı Armjin Pen eve Alisjahbana idi.
Balai Pustaka Kuşağı 1920’lerde ilk olarak Merari Siregar’ın Azab dan Sengsara
(Azap ve Izdırap) romanını ortaya çıkarmıştır. Zoraki evlilik fenomenini anlatan o
roman, edebiyat dünyasında yeni bir moda olmuştur. Benzer konulu romanlar da
o dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Balai Pustaka döneminde edebî eserlerin
özellikleri şunlardır:
a. Dil Tarzı: Klişe atasözler
b. Plot: Düz
c. Karakter: Hikayeci tarafından doğrudan tasvir edilir
d. Anlatım Merkezi: Birinci ve üçüncü kişide bulunur
e. Konudan ayrılmalar bulunur.
f. Konu: Duygusal romantic
g. Sıfat: Eğitici
h. Sosyal Altyapı: Yaşlı ile genç kuşağı arasındaki karşıtlı görüşler
i. Olaylar insanların hayat gerçekliği doğrultusunda anlatılır
j. Şiirler, syair ve pantun halindedirler
k. Yaşlılar ile gençler arasındaki çatışma, örf-adet-arası çatışmalar, zoraki evlilikler, çok eşlilik meseleleri anlatır
l. Yöresel ve bölgeseldir; milliyetçilik akımı daha ön plana çıkmamıştır.
Önde gelenlerin isimleri ve eserleri:
• Marah Rusli (Siti Nurbaya romanı)
• Merari Siregar (Azab dan Sengsara romanı)
• Nur Sutan Iskandar (Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan romanı)
• Hamka (Di Bawah Lindungan Ka’bah romanı)
• Tulis Sutan Sati (Sengsara Membawa Nikmat romanı)
• Hamidah (Kehilangan Mestika romanı)
• Abdul Muis (Salah Asuhan romanı)
• M. Kasim (Teman Duduk kısa hikaye koleksiyonu)
2. Pujangga Baru Kuşağı (1933-1942)
1933 yılında Armijn Pane, Amir Hamzah ve Sultan Takdir Alisjahbana Poedjangga
Baroe (Yeni Şair) adı altında bir dergi çıkarmışlardır.
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Poedjangga Baroe dergisi, özellikle sanattaki yeteneklerini gerçekleştirmek isteyen
sanatçı veya şairler için bir yer olmuştur. Bir edebî kurum olarak Poedjangga Baroe
yeni edebiyatçılara yöneliktir. Bu dergi Balai Poestaka’da eserleri yayımlan(a)mayan
edebiyatçıları koordine etmek için bir alan olarak düşünülmüştü.
Bu dergi edebî eserleri yayımlamaktan başka Alisjahbana ve Armijn Pane’den esinlenen kültürel veya sanatsal deneme yazılarını yayımlamakta öncülük etmiştir. Poedjangga Baroe dergisinin doğuşu, Endonezya edebiyatının canlanmasında bir dönüm
noktası olmuştur. S.T. Alisjahbana, Menudju Masjarakat dan Kebudajaan Baru (Yeni
Toplum ve Kültüre Doğru) makalesinde Endonezya edebiyatı 20. yüzyılın öncesi
ve sonrasında ‘Endonezyalıcılık’ı canlandırmak ve değişmek için büyük bir isteğin
olduğuna dayandırarak bir farklılık gösterdiğini anlatmaktadır.
Bu dönemin edebiyat eserlerinin özellikleri romanların çok verimli ve halk tarafından yaygın kabulü olduğundan anlaşılmaktadır. Önde gelenlerin ismi Hamka ve
Alisjahbana’dır. Hamka, Mengarang Roman (Roman Yazmak) yazısında romanın, hikayat’ın modern hali olduğunu anlatmaktadır. Roman, önceden çok karışık olan dili
sadeleştirmiştir ve onun için dolaylı olarak bu romanlar Endonezya halkının okuma
kültürünü yaygınlaştırmakta başarmıştır.
Hikâyenin konusuna göre var olan temalar, yazarların ölümle sonuçlanan hikâyenin
karakterlerini yarattığına meyilli olduğunu göstermektedir. Pujangga Baru döneminde Endonezya edebiyatının gelişmesine Batı’nın yoğun etkisi o dönemin yazarları
arasında farklı görüşler çıkmıştır. Örneğin, bu derginin ilk yayımladığı Belenggu romanı, milliyetçilik ve kırılgan evlilik konusunu taşıdığı için Balai Pustaka tarafından
reddedildi. Didaktik gerekçesiyle o iki kültürel konunun sömürge hükümet politikasına uygun olmadığı düşünülmüştür.
Özellikleri:
a. Modern Endonezya dili kullanılır,
b. Konusu sadece örf ve adet veya zoraki evlilik ile ilgili değil, aynı zamanda
kadın özgürlüğü, entelektüel yaşamı gibi karışık meseleleri de kapsar,
c. Şiirin şekli serbest şiirdir, dilin güzelliğini önemser ve sone beğenilmeye
başlamıştır. Bu sone, iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir nazım şeklidir.
d. Batı’nın özellikle ‘80’li Hollanda’nın etkisi oldukça fazladır,
e. Romantik idealizm akımı benimsenir ve
f. Sömürge toplumunun ortamı öne çıkar.
Önde gelenlerin isimleri:
• S. T. A. Syahbana (Layar Terkembang romanı ve Dian Tak Kunjung Padam romanı)
• Amir Hamzah (Nyanyi Sunyi, Buah Rindu ve Setanggi Timur şiir koleksiyonu)
• Armin Pane (Belenggu romanı)
• Sanusi Pane (Manusia Baru tiyatrosu)
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• M. Yamin (Ken Arok dan Ken Dedes tiyatrosu)
• Rustam Efendi (Bebasari tiyatrosu)
• Y. E. Tatengkeng (Rindu Dendam şiir koleksyonu)
• Hamka (Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck romanı)
3. 1945 Kuşağı
Chairil Anwar’ın Yüksek değerli şiirleriyle Endonezya edebiyatının tarih sahnesine
ortaya çıkışı, Endonezya edebiyat dünyasına yepyeni bir katkı sağlamıştır. Kullanılan
dil canlı Endonezya dilidir yani artık kitap dili değil, yerine edebiyat yüklü günlük
dili kullanılmıştır.
Bu nedenle birçok kişi edebiyatın yeni bir döneme girdiğini düşünmüştür. Bu dönemin birkaç adı bulunmaktadır; ‘45 Kuşağı, Bağımsızlık Kuşağı, Chairil Anwar Kuşağı, Savaş Kuşağı, Pujangga Baru Sonrası Kuşağı, Özgürlük Kuşağı ve Gelanggang
Kuşağıdır.
’45 Kuşağı, Pujangga Baru döneminin bitişinden sonra ortaya çıkmıştır. Bu kuşak,
Pujangga Baru Kuşağı’nın görevini yerine getirmediği suçlamakla oluşmuştur. Pujangga Baru’nun ilk nosyonu Endonezya edebiyatını Batılılaştırmak iken, gerçekte
sadece Hollandalılaştırdığı görülmüştür. Başka bir deyişle sanat ve edebiyat eserleri ve karakterlerinin referansı ve ilham kaynağı olarak tüm Batıdan değil sadece
Hollanda’dan alındığı görülmüştür. Bu algıyı düzeltmek için de yerine ’45 Kuşağı
gelmiştir.
Bu kuşağın varlığı, Surat Kepercayaan Gelanggang (Gelanggang İtimatnamesi) ile
yakından alakalıdır. Gelanggang derneği evrensel hümanizm konseptini referans
olarak göstermiştir çünkü onlar Pujangga Baru Kuşağının yaptıkları eserlerin çok
gerçekçi olmadığını iddia etmişlerdir. Pujangga Baru’nun romantizm akımı çok
ütopyacı ve sadece estetiğe önem verdiğini eleştirmişlerdir. Pujangga Baru’dan
farklı olarak ’45 Kuşağı, ekspresyonizm-realizm akımını benimsemiştir. Üretilen
eserler ise çok ifadeli, sanatçısını tasvir eder ve gerçekçidir. Bu bağlamda gerçekçi,
toplum için işlevsel veya faydalı anlamına gelmektedir. Bu nedenle de ’45 Kuşağının
toplum için sanat; Pujangga Baru Kuşağının ise sanat için sanat anlayışına tabi olduğu sonucuna varılabilmektedir.
’45 Kuşağının sanat eserlerinde görülen konular daha çok bağımsızlık mücadelesi ile ilgili konulardır. Bu bağımsızlık mücadelesi konulu eserlerden, bağımsızlığın
sadece siyaset veya silahlı güç yoluyla değil sanat eserleri yoluyla kazanılabileceği
ifade etmek istediği anlaşılmıştır. ’45 Kuşağı öncü Chairil Anwar’ın ölümü ile birlikte sönmeye başlamıştır. Ayrıca bu kuşakta bir başka öncü olan Asrul Sani’nin film
senaryo ile yoğunlaştığı için de bir sebep olmuştur. Bu iki kişinin kaybıyla da bu
kuşağın artık yürüyemeyeceği anlaşılmıştır. Nihayet ’45 Kuşağı sona ermiş yerine
’50 Kuşağı gelmiştir.
’45 Kuşağı, Pujangga Baru Kuşağıyla belli başlı farklı tarzları vardır. Bu her dönemin
siyasi koşullarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Pujangga Baru Kuşağı, romantizm-idealizm akımını benimsemiştir, çünkü bağımsızlık mücadelesinin ’45 Kuşa-
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ğının yaşadığı kadar sert olmadığı görülmüştür. Bağımsızlık mücadelesinin en sert
döneminde oluşan ’45 Kuşağı, topluma faydalı olsun diye ekspresyonizm-gerçekçilik akımını benimsemiştir.
Özellikleri:
a. Şiirin şekli serbest şiirdir
b. Gerçekçilik akımı benimsenmiştir
c. En göze çarpan konu istiklal konusudur
d. Dilin güzelliğine değil içeriğine önem verilmiştir
e. Önceki dönemlere göre daha az roman türünden eser üretilmiştir.
Önde gelenlerin isimleri ve eserleri:
• Chairil Anwar (Deru Campur Debu şiir koleksiyonu)
• Achdiat Kartamiharja (Atheis romanı)
• Idrus (Surabaya romanı)
• M. Lubis (Sedih dan Gembira tiyatro koleksiyonu)
• Pramudya Ananta Toer (Keluarga Gerilya romanı)
• Utuy Tatang Sontani (Sejarah Tambera romanı)
4. 1950 Kuşağı
Bu dönem, Endonezya edebiyatının krizi olarak anılmaktadır. Chairil Anwar’ın ölümünden beri ‘Gelanggang Seniman Merdeka’ kültürel çevresi canlılığını bir nevi
kaybetmiştir. Bu dönemin kriz olarak anılmasının en önemli sebebi de bu dönemde
yayımlanan kitapların az olduğudur. 1953 yılından itibaren, eskiden beri edebiyat
kitaplarının yayımını yapan Balai Pustaka artık belirsiz haline gelmiştir. Bu dönemden sonra edebiyat faaliyeti sadece Gelanggang/Siasat, Mimbar Indonesia, Zenith,
Poedjangga Baroe vs. gibi dergilerden ibarettir.
Dergi sıfatından dolayı ancak şiir veya kısa hikâye gibi çok uzun olmayan eserler
yer alabilmiştir. Zira dergilerin ihtiyacına göre hareket eden yazarların sadece kısa
eserleri üretmesi hiç de şaşırtıcı değildir. İşte bu nedenle ‘sastra majalah’ (dergi
edebiyatı) terimi ortaya çıkmıştır.
Soeprijadi Tomodihardjo’nun ‘Sumber-sumber Kegiatan’ (Faaliyetin Kaynakları)
makalesinde şöyle ileri sürmüştür:
1. Niceliksel ve niteliksel sıkıntılarla edebiyat kriz dönemine girmiştir.
2. İdeolojinin sanat dünyasına genişlemesi, siyasi ideolojilerin güçlenmesine ve
insanların has sanat değerlerini terk etmesine neden olmuştur.
3. Sanat ve politika, o dönemin durumundan doğan bir karışımdır.
4. O dönemde de etkinliklerini edebi sanata ve tiyatro sanatlarına sevk eden
sanat örgütleri kurulmuştur.
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5. Bu durum sanatın dikkat edildiğini gösterir.
6. Edebiyat etkinlik yerlerinin varlığıyla yakından ilgilidir ve Cakarta bu etkinliklerin merkezi olarak düşünülmüştür. Halbuki Cakarta sadece üretim ve
yayım merkezidir.
Bu nedenle, 1950 Kuşağı eserlerden yoksun bir kuşak olduğu sonucuna varılabilir,
çünkü Endonezya edebiyatının kendi kimliğini kaybettiği, kötümserliği yaratan hem
niteliksel hem de niceliksel krizin gerçekleştiği ve sanatın siyasi alanda kötüye kullanıldığı düşünülmüştür
5. 1966 Kuşağı
Tarihsel bir gerçektir ki başından beri Endonezya edebiyatçıları politikaya çok ciddi
bir ilgi duymuştur. Bu dönemin edebiyatı, Lekra ve Manikebu (Manifes Kebudayaan – Kültür Manifestosu) gibi kültürel kurumlar tarafından çok etkilenmiştir. 1961
yılında komünizm için mücadele eden PKI (Endonezya Komünist Partisi) bir organı olan Lekra, “siyaset komutandır” sloganını haykıran kültürel kurum olarak ilan
edilmiştir.
Diğer yandan Manifes Kebudayaan, kültür alanında bir düşünce veya konsept ve o
dönemde Lekra’cıların başlattığı kültür terörüne karşı bir tepkidir. Manifes Kebudayaan, Manipol’a karşı ve devrim karşıtı olduğundan suçlanarak Endonezya’dan
silinmesi gerektiği düşünülmüştür. Manifes Kebudayaan’nın kısıtlanması ile beraber
Manifes Kebudayaan’cıları köşeye sıkıştıracak siyasi eylemler de bulunmuştur. Bu
siyasi eylemlerden biri de Manifes Kebudayaan’cıların kitaplarının yasaklanmasıdır.
Bu yasaklanan kitapların arasında ise;
• Pramudya Ananta Toer’un Percikan Revolusi, Keluarga Gerilya, Bukan Pasar Malam, Panggil Aku Kartini Saja, Korupsi ve diğer kitapları,
• Utuy T. Sontani’nin Suling, Bunga Rumah Makan, Orang-orang Sial, Si Kabayan ve diğer kitapları,
• Bakri Siregar’ın Ceramah Sastra, Jejak Langkah, Sejarah Kesusastraan Indonesia Modern kitapları bulunmuştur.
H.B. Jassin’e göre bu dönemin eserlerinin özellikleri:
a. Pancasila konseptine sahip
b. Siyasal ve toplumsal protestoyu yansıtır
c. İnsan vicdanının farkındalığını gösterir
d. Ahlak ve dine yer verir
Önde gelenlerin isimleri ve eserleri:
• W. S. Rendra (Blues Untuk Bnie şiir koleksiyonları ve Ballada Orang-o
rangTercintaşiirkoleksiyonları)
• Taufiq Ismail (Tirani şiir koleksiyonları ve Benteng şiir koleksiyonları)
• A. A. Navis (Kemarau romanı)
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• Toha Mohtar (Pulang romanı)
• Mangunwijaya (Burung-burung Manyar romanı)
• Iwan Simatupang (Ziarah romanı)
• Mochtar Lubis (Harimau-harimau romanı)
• Miriangge Katopo (Raumannen romanı)
6. 1970’lerden Bugüne Kadarki Dönem
Bu dönemde sanat eserleri, kültür gibi diğer düşüncelerle kaynaşarak Endonezyalıcılıkla ilgili düşünceleri oluşturmakta rol oynar. Düşünce, felsefe ve diğer yeni
eylemler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Birkaç eser dini tartışarak meydana gelmiş,
dergi sanatı ve popüler sanat kaleleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde de absürd
(saçma) nitelikli eserler ortaya çıkmaya başlamıştır.
1980-90’lı yıllarda çok yetenekli Endonezyalı yazarlar vardı, maalesef ki onlar sadece yayınevinin ideolojik gözünden bakıldılar. Şimdiye kadar en bilinen yayınevlerinden biri de Gramedia’dir. Gramedia sanata önem verir ve tüm sanat çeşitlerine
yer verir. Böylece Endonezyalı yazarlar popüler, yöresel veya kentsel nitelikte çalışmalardan öğrenerek kendilerini geliştirebilirler. Reform döneminin sonrasında yani
2000’li yıllardan sonra ise Endonezya’da edebiyat şöyle tasvir edilebilir:
a. Orde Baru (Yeni Düzen) rejiminin eleştirileri
b. Kentsellik ve absürdite (saçmalık) söylemleri
c. Hükümetin eleştirileri devam etmekte
d. Edebiyat, sadece edebî dergilerden değil başka dergilerde yer almakta
e. Edebiyat, diğer sanatlarla yan yana dizilmekte, araç değişimi daha sık
meydana gelmekte
f. 1970’li yıllarda yayın için yasaklanan kitaplar, 2000’li yıllarda yayınlanmaktadır.
Bir çocuk gibi, edebiyat da gelişiyor. Gelişen edebiyat olgunlaşana kadar durmayacaktır. Edebiyat, edebiyatçıların eserleri ve düşünceleri vasıtası ile sürekli kendi
dönemlerini değer biçer. 1970’li yıllarda edebiyat, ahlaki değerlerden çıkmış bir
karaktere sahiptir. 1980-90’li yıllarda edebiyat popüler kültür akımının karakterine
sahiptir. 2000’li yıllardan bugüne kadarki edebiyat ise popüler, eleştiri, yansıtıcı gibi
çeşitli akımların karakterlerine tekrar sahip çıkmakta, erotik ve absürdite (saçmalık) alanına yayılmaya başlamıştır.
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Flora Hajtarmataj:
“TÜRKİYE BİR ÖĞRENCİ İÇİN HER
ANLAMDA RAHAT BİR ÜLKE”

Röportaj: Abdurrahman Badeci
Abdurrahman Badeci: Flora hoşgeldin,. Öncelikle Flora kimdir diye başlayalım istersen? Nerede doğdun, nerede okudun? Şimdi ne yapıyorsun, ne okuyorsun?
Flora Hajdarmataj: Öncelikle Her Boydan
Dergisi ailesine teşekkür ediyorum. Böyle bir derginin çıkmasıyla beraber şahsen kendimi Türkçe
konusunda daha yeterli hissetmeye başladım. Ayrıca yalnız Türkçe konusunda değil, kendi dilimin
imkânlarını da keşfetmiş oldum. Çeviri yapacağımız metni seçerken ister istemez kendi edebiyatımızın da mihenk taşları ile tanışmış olduk. Bu
anlamda Her Boydan, kendi alanımla ilgili metinleri keşfedip çevirmem konusunda beni teşvik etti.
Bana gelince, 1990 yılında Arnavutluk’ta doğdum.
İlkokulu Arnavutluk’ta bitirdim. Liseyi Kosova’da
“Alaud-din Medresesi’nde” okudum. Gazetecilik
bölümünden mezun oldum ve Kosova’da bir süre
gazetecilik yaptım. O süreçte alanda yetersizliğimi keşfettim ve ileriye dönük çalışmalarımı daha
nitelikli kılması için master yapmak istedim. Nihayetinde Türkiye Bursları da buna imkan sağladı.
Şimdi, Ege Üniversitesinde, Gazetecilik Bölümünde Yüksek Lisans yapıyorum.
Abdurrahman Badeci: Peki Türkiye Bursları
diye bir programın olduğunu nerden, nasıl öğrendin?
Flora Hajdarmataj: Kosova’da lisans eğitiminden sonra bir yandan gazetecilik yaparken, diğer
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yandan yüksek lisans yapıyordum. Pek memnun
değildim ama bir şekilde yürütüyordum. Çünkü
yetersiz geliyordu yüksek lisans programı. Türkiye
Bursları diye bir programın olduğunu biliyordum
ama açıkcası hiç araştırmış değildim. İnternette
denk gelince başvurumu yaptım. Yüksek lisansım
devam ederken heyecanla gelecek haberleri de
bekliyordum. Nihayetinde haber geldi ve beni
mülakata çağırdılar. Olumlu geçti. Ondan daha
zor olan süreç ise kabul mektubunu beklemekti.
Nihayetinde gün geldi ve Türkiye Bursları’ndan
olumlu cevap aldım. Çok sevindim ve hemen hazırlıklarımı tamamlayıp yapıp Türkiye’ye geçtim.

Yine de tüm bunlar bir yana, Avrupa ülkeleri
ile karşılaştırıldığında, bir Avrupa ülkesine
gittikten sonraki yabancılığı çekmiyor insan
Türkiye’de. Müslüman bir ülke olmasından
kaynaklı belkide çok samimi geliyor bana.
Gayet iyi karşılandım. Ve hiçbir problem de yaşamadım.

Abdurrahman Badeci: Buradaki yaşantı ile ve
eğitim ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsun yani!

Abdurrahman Badeci: Neden Türkiye’yi seçtin?

Flora Hajdarmataj: Hassasiyetlerim açısından
güzel olmayan şeyler bir yana Türkiye her anlamda rahat bir ülke. Yani bu rahatlığı iki anlamda kullanıyorum hem özgürlük anlamında rahat -ki bu
iyi bir şey- hem de bir takım hassasiyetlerin, kültürel unsurların, merkezi öneme sahip unsurların
ortadan kalkmaması yönüyle rahat. Bu İzmir gibi
bir yerde biraz daha belirgin. Zaman zaman diğer
şehirlerede gidiyorum. Özellikle doğuya doğru
gidildikçe hassasiyetler daha da artmaya başlıyor.
Belki fazlada abartıyorum bazılarına göre bu hassasiyet meselesini ama. Ben ölçüsüz yaşayabilen
bir insan değilim.

Flora Hajdarmataj: Arnavutluk’un eğitim imkânları ve kalitesi açısından ciddi sıkıntıları var. Siyasi ve ekonomik problemler eğitimin kalitesini,
dahası niteliğini, ciddi anlamda olumsuz etkiliyor.
Dolayısıyla orada ciddi bir eğitim almak mümkün
değildi. Öbür türlü pasif kalırdım. Hem eğitimini
tamamlayabileceğim hem de manevi olarak büyük hayal kırıkları yaşamayacağım bir ülke seçmeliydim. Müslüman ülkeler içinde yalnız Türkiye,
ruh olarak bize daha yakındı. Daha doğrusu sadece ruh olarak değil, duruşu ile de tek umut vaad
eden ülkeydi. Aynı soruyu mülakatta girdiğimde
de sordular, neden Türkiye? Bir kere Türkiye sadece benim için değil, Arnavutlar için, çok önemli
bir ülke. Bir kere Türkiye Bursları ile yaptığı büyük
atılım dahi Türkiye’nin eğitime verdiği önemi gösteriyor. Eksiklikler yok mu? Elbette var olacak da
ama bunlarında zamanla giderilebileceğini düşünüyorum. Türkiye’nin yurtdışından gelen öğrencilere sağladığı fırsatlar açıkçası pek çok ülkede yok.
Gelmeden evvel ciddi bir araştırma yaptım.
Bir de Türkiye pahalı bir şehir değil. Avrupa ülkelerinde okumak beni ve ailemi maddi olarak
manevi olarak fazlasıyla zorlayabilirdi. Ayrıca Türkiye’de hayat çok dinamik.. Ve kolaylıklar ülkesi.
İstediğim her şeyi burada rahatlıkla bulabiliyorum.
Fuarlar, geziler, programlar açısından da zengin..
Ayrıca en çok ihtiyaç duyduğum kitabı rahatlıkla
bulabiliyorum. Akademik imkânlar açısından da
önümüz açık. Türkiye master programlarından
sonra doktora programları da açabiliyor ve eğitimimize devam edebilme imkanı tanıyor. Ayrıca
yemekleri de çok lezzetli.. Kısaca Türkiye’yi seviyorum.

Yine de tüm bunlar bir yana, Avrupa ülkeleri ile
karşılaştırıldığında, bir Avrupa ülkesine gittikten
sonraki yabancılığı çekmiyor insan Türkiye’de.
Müslüman bir ülke olmasından kaynaklı belkide
çok samimi geliyor bana. Bu samimiyet benim
beklediğim bir şeydi. Hayal kırıklığına uğramışta
değilim doğrusu. Burada her şey yaşıyor. İnsanların bir şeyleri yaşayıp yaşamaması değil kastettiğim, yani bir şehir mesela yaşıyor burada hala.. Bu
canlılık korunuyor. Tabi nasıl!
Ayrıca Türkiye Bursları kapsamında dünyanın
farklı ülkelerinden gelen insanlarla ve Türkiye’den
insanlara iletişim kurabiliyor olmak ve onlarla
aynı yaşantıyı, kültürü paylaşıyor olmak mutluluk
verici. Türkiye keskin çizgilerle ayrılmış bir kültürel unsurlara sahip değil. Yani doğusu ile batısı
arasında çok açık ayrımlar yok. Birbirini beslemiş
tabi yine de doğunun bireyselleşmesi ille doğunun ferdileşmesi gibi bir durum söz konusu. Çok
detaylı biliyor değilim ama okumalarımı Türkiye’nin, Cumhuriyetle girdiği başkalaşımı anlamak
ve Türk düşüncesinin değişimine dışarıdan gelen
biri olarak bakmak gibi bir amacım var. Gazete-
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cilik gibi bir mesleği seçmiş olmak, günceli yakalamam açısından da bana kolaylık sağlıyor. İzmir
dışında diğer şehirlere de gittim kültürel bir takım
farklı unsurlar varmış gibi görünse de çok keskin
çizgilerle birbirinden ayrılan bir şey yok. Aksine
birbirini besleyen, büyüten öğeler bunlar. En güzeli de tabi ki tüm bu sosyal ve kültürel unsurların
yetiştiğim geleneğe ters olmuyor oluşu. Buda sanıyorum İslam’ın
güzelliği.
Her
türden unsuru
kendi içerisinde
m e c ze d e b i l e n
bir din İslam.. Kısacası Türkiye’de
olmak bir lûtuf..
Abdurrahman
Badeci: Bu anlamda Türkiye
ile ilgili bir hayal
kırıklığı yaşamadın mı?

çok sıkıntı çekmeme rağmen insanlarla gönül diliyle anlaşabiliyordum. Türklerle omuz omuza 500
yıl beraber yaşıyor olmak aramızda haklı olarak
bir bağ oluşturmuş. Ama görünmez.. Ya da görmek istenmez. O ayrı.
Abdurrahman Badeci: Türkiye senin için, bir
öğrenci olmanın dışında, bir Arnavut olarak ne
ifade ediyor? Gelmeden önce neydi
senin için Türkiye?
Flora Hajdarmataj: Türkiye yalnız
benim için değil
sanıyorum
bizim
oradaki çoğu kişi
için çok kıymetli bir
ülke.

Türkiye bizim için
zaten önemli. Yani
bir kere bir Müslüman olarak kıymet
verdiğimiz.. Diğer
Flora Hajdartaraftan Türkiye’nin
mataj: Yukarıimkânları eski ile
da da söyledim
karşılaştırılmayacak
aslında
ama
düzeyde. Türkiye
açıkçası büyük
Bursları’nın kalitesi
bir hayal kırıkdahi bunu kanıtlar
lığı
yaşamadım.
Modernleşmenin Hem eğitimini tamamlayabileceğim hem nitelikte. Eğitim konugetirdiği
değişi- de manevi olarak büyük hayal kırıkları sunda eksiklikleri ile
Türkiye gidemi dünyanın her
yaşamayacağım bir ülke seçmeliydim. beraber
rek kalitesini artırıyor.
yerinde görmek
mümkün. Türki- Müslüman ülkeler içinde yalnız Türkiye, Ve bu ülkede okumak
ye’nin bu anlamda ruh olarak bize daha yakındı. Daha benim en büyük hayallerimden
biriydi
yaşadıkları birazda
patolojik.. O yüz- doğrusu sadece ruh olarak değil, duruşu ile doğrusu. Üniversiteyi okumayı diler iken
den kayıp hassade tek umut vaad eden ülkeydi.
şimdi Yüksek Lisans
siyetler yine de
yapıyorum. Bu bahta
kayıp sayılmıyor
erişmek mutluluk vericiydi benim açımdan. Aiçünkü kendilerine saf yerler bulabilmiş ve oraya
lemde bu durumu gayet olumlu karşıladı. Doğrusığınabilmişler. Belki de bu sendromun ortadan
su destekleri hep arkamda oldu. Tabi ilk zamanlar
kalkmasından sonra ortaya çıkacaklar yine bu
onlar için de benim için de manevi anlamda zorlu
hassasiyetler.. Ve dünya daha güzel bir yer olacak.
bir süreçti. Sonuçta başka bir ülkeye gidiyordum.
(gülüyor) Kaldı ki zaten beni Türkiye gibi bir ülkeAma bu korkuyu yenmeleri de zor olmadı. Çünkü
de okumaya iten ana sebeplerden biri de kültürel
gideceğim ülkenin Türkiye olması onları ziyadesiyolarak aramızdaki benzerliklerin ziyadesiyle fazla
le rahatlattı. Müslüman bir aile olarak ailemin en
olması. O yüzden geldiğimde herhangi bir çatışma
yaşamadım. Tersine uzlaşım oldu pek çok. İlk gelbüyük hassasiyeti elbette Müslümanca bir yaşam
diğimde Türkçe konuşmak ve anlamak hususunda
için gerekli ortamın bulunuyor olması ve bu orta-
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ma ayak uydurabiliyor olmam.. Türkiye bu konuda zaten bizimle aynı hassasiyete sahip. O yüzden
pek bir problem yaşamadım. Bu da zaten ailem
için kâfi idi.
Abdurrahman Badeci: Peki neden Gazetecilik diye bir bölüm seçtin? Yani güncele ait bir alan
olduğundan mı mesela? Çünkü kimine göre gazetecilik budur!
Flora Hajdarmataj: Gazetecilik, her zaman ilgimi çekti ve bundan dolayı Gazetecilik bölümünde okuyup mezun olduktan sonra gazetecilik ile ilgili araştırmalar daha çok ilgimi çekmeye başlıyor.
Mesela, Yüksek Lisans tez konum, ‘Gözetimin
Yeniden Üretildiği Bir Alan Olarak Yeni Medya
Ve Mahremiyet Algısındaki Değişim’ .Bu çalışmada amacım; günümüzde teknolojinin hayatımızda
büyük yer kaplamasıyla, gözetim ve mahremiyet
olguları dünyamızda daha çok yer buluyor. Gözetim hayatımızda her zaman var oldu ancak iletişim
teknolojilerinin ilerlemesi ile de sürekli değişim
ve gelişme gösterdi. Medya ve özel yaşam ekseninde düşünülünce bu iki alanın birbiriyle sürekli
etkileşim ve çatışma içinde olması, özellikle sosyal
paylaşım ağlarının bireylerin mahrem alanına ihlali
açısında değerlendirilirse gözetim ve mahremiyet
algısı üzerine neden düşünülmesi gerektiği de ortaya çıkar.
Gazetecilik bölümü evet aktüel olanla içli dışlı bir
bölüm ama ben daha genel, çerçeve dosyalar çalışmak istediğimden aktüelin dışındayım. Yani dışarısını bilmeden içerisini anlayamayız diye düşünüyorum. Türkiye gibi bir ülke açısından özellikle,
her şeyin her şeyle alakası olduğu düşünülürse,
güncel üzerinden yapılan bir gazeteciliğin gazetecilik olmadığını söyleyebilirim. Yani Türkiye’de
doğru dürüst bir gazetecilik görmüyorum. Çalıştığım tez konusu biraz da bu konularla alakalı.

açısından akademiler öğrenciler için bulunmaz
nimet. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen
öğrencilerin bir arada kaynaşabilecekleri bir ortamın olması, farklı bir tecrübe alanı sağlıyor.
Abdurrahman Badeci: Peki ileriye yönelik
planların nelerdir?
Flora Hajdarmataj: Bu sene ben Yüksek Lisans 2. Sınıftayım. Tez aşamasına geçtim. Bir an
önce onu bitirip doktora yapmayı düşünüyorum.
Alanda çalışmak istemiyorum. Çünkü çok kirli ve
bir bayan için herhalde bu kirli ortamda ayakta
durmak zor olacaktır. Daha dışarıda –akademide- çalışmalarımı yürütmek istiyorum. Tabi ülkemde…

Abdurrahman Badeci: Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar başkanlığınca yapılan Akademik programlar hakkında ne düşünüyorsun?
Flora Hajdarmataj: Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar başkanlığınca yapılan akademik programları gayet gerekli görüyorum. Kendi adıma
bu akademik programların Türkiye’nin kültürel
unsurlarını daha iyi kavramama imkan sağladığını
söyleyebilirim. Hem Türkçe dilini daha iyi öğrenme hem de Türk kültürünü genel olarak tanımak

Türklerle omuz omuza 500 yıl beraber
yaşıyor olmak aramızda haklı olarak
bir bağ oluşturmuş. Ama görünmez..
Ya da görmek istenmez. O ayrı.
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BAHTİYAR VAHABZADE
1925 yılında doğmuş Azerbaycan halk şairi Vahabzade,
hayatının büyük bir bölümünde Bakü’de yaşamıştır.
Filoloji öğrenimi görmüş ve
Bakü Üniverstesi’nde öğretim üyesi olarak kalmıştır.
1960 yıllarında başlayan özgürlük hareketlerinin öncü
isimlerinden biridir. Gülistan
isimli şiirinden ötürü milliyetçi damgası yemiş ve üniversitedeki görevinden iki yıllığına
alıkonulmuştur. 1995 yılında
ise özgürlük mücadelesindeki
payından dolayı İstiklâl nişanı
ile ödüllendirilmiştir. 40’i aşkın şiir kitabının yanı sıra bir
çok eser kaleme almıştır. Şair
Vahabzade 2009 yılında vefat
etmiştir.

MƏN TÜRKƏM
Sən bizi aldatdın illərdən bəri,
Mən çərxi-fələkdən dərs götürmüşəm.
Özgə anasından süd əmənləri,
Özgə qulluğunda duran görmüşəm.
Bəsdir dözdüyümüz ölümdən betər,
Köhnə bazardakı köhnə nırxa.
Milləti yüz yerə caladın, yetər,
Yüz arxın suyunu qatma bir arxa.
Əslimi, nəslimi tanıyıram mən,
Qarışıq deyiləm, özümdən hürkəm.
Sən kimsən, sən nəsən, özün bilərsən,
Mən ilk qaynağımdan türk oğlu türkəm!
Sübutdur, dəlildir, ağlın qibləsi,
Dəyişə bilərsən ağlımı ancaq.
Canım çıxanadək qəlbimin səsi,
“Türkəm”-gerçəyini pıçıldayacaq.
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BEN TÜRKÜM
Sen bizi kandırdın yıllardan beri,
Ben çarkıfelekten ders götürmüşüm.
Elin anasından süt emenleri,
Elin hizmetini yapan görmüşüm.
Yeter çektiğimiz ölümden beter,
Eski pazardaki eski fiyattan
Milleti yüz yere yorduğun, yeter,
Yüz arkın suları akmaz bir arktan.
Aslımı, neslimi iyi tanırım ben,
Karışık değilim, yoktur bir ürküm.
Sen kimsin, sen nesin, var mı bir bilen?
Ben ilk kaynağımdan Türkoğlu Türküm!
Kanıtıdır, delildir, aklın kıblesi,
Değişebilirsin aklımı ancak.
En son anımda da kalbimin sesi,
“Türküm” -gerçeğini fısıldayacak.

Çeviren: Faruk Rehimov
Azerbaycanlı. İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi.
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SULTANMAHMUT
TORAYGHIROV
XX. asır Kazak edebiyatının göze çarpan temsilcilerinden ve şairlerinden biri
Sultanmahmut Torayghırov,
Kökşetau ili Kyzyltu ilçesinde
1893`te doğdu.
Sultanmahmut Torayghırov
köy imamından ders alıp
onun tavsiyeleriyle şiir, hikaye yazmaya başladı.
Şair eğitimini şehirde devam
etmeyi hayal ediyor ve bu
hayalinden kendi şiirlerinde
de bahsediyordu.
“Oqıp
Jürgen Jastargha”( “Okuyan
Gençlere”), “Oqudaghı Maqsat Ne?” (“Eğitimin Maksadı Ne?”) adlı şiirlerinde ve
“Yakınma” adlı halka yönelik
makalesinde gençleri bilime
çağırdı.
Kazak ulusal kültürünün
önemli aydını, eserlerinde
Kazak hayatını yansıtan şair
Sultanmahmut Toraighırov
1920 yılı 20 Mayıs`ta 27 yaşında tüberküloz hastalığından vefat etti.

БАЛАЛЫҚ КҮН
Балалық, сенен артык күнім бар ма,
Бала күнде бойымда мінім бар ма?
Бәріне жетем деймін, алам деймін,
Жас қиялда тоқталып, тыным бар ма?
Балаға тең көрінер бай мен кедей,
Сүйеді жаксы, жаман, надан демей.
Күнә, сұмдық дегенді ол білмейді,
Айырмасыз ер, әйел бәрі бірдей.
Жақын-алыс деп білмес алалауды,
Аққа жауып жаланы қаралауды.
Өмір, өлім не нәрсе ұжмак, дозақ,
Білмейді бақ, күндеу мен табалауды.
Қайғы, қызық не нәрсе, дәмін білмес,
Байлық, бақыт дегенді көзіне ілмес.
Жақсы, жаман сөздердің парқын айырып,
Не десең де таңданып, құлақ түрмес.
Шіркін-ай, балалық күн, өтесің-ау,
Артыңа қайырылмай-ақ кетесің-ау.
Жігіттікті кәрілік қуып жетіп,
Ажал-дағы, кешікпей жетесің-ау.
Қызықты, тәтті өмір, бітесің-ау,
Алдынан ажал тосып, күтесің-ау:
Туғанда қызықтаған жаңа жанды,
Тумағандай бір күні етесің-ау.

SİİR 62

ÇOCUKLUK ÇAĞI
Çocukluk, senden güzel bir gün var mı?
Çocukken kalbinde hiç hüzün var mı?
Hepsine ulaşır, hepsini alırım,
Hayale yetmeye tahammülün var mı?
Zengin, yoksul aynı bir çocuk için,
İyi, kötü, cahil ayrımı niçin?
Zalimlik ve günah nedir bilmezler,
Kadın erkek demez bağlanmak için.
Uzak ve yakın diye ayrım yapmaz,
Beyazı karalayıp yalan atmaz.
Nedir ömür, ölüm, cennet, tamu,
Şans, kıskançlık, sinsilik tanımaz.
Kaygı, ilginçlik nedir bilmez,
Servet ve mutluluğu gözü görmez.
Kötü, iyi sözleri ayırt etmeyip,
Ne desen meraklanıp kulakların dikmez.
Ah be, çocukluk günü, geçiyorsun,
Arkana bakmayp da gidiyorsun.
Gençliğe yaşlılık gelip yetişir,
Ey ecel, gecikmeden geliyorsun.
Cazip, tatlı ömür, sen bitiyorsun,
Ey sabırsız ecel, sen bekliyorsun:
Doğduğunda sevindiğin canı da,
Bir gün doğmamış gibi yok ediyorsun.

Çeviren: Zhanyl Bozayeva
Yunanistanlı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi.
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NACER HOMBRE
Cuánto trabajo ella pasa
Por corregir la torpeza
De su esposo, y en la casa,
(Permitidme que me asombre).
Tan inepto como fatuo,
Sigue él siendo la cabeza,
Porque es hombre!

ADELA ZAMUDİO
Adela Zamudio Bolivyalı yazar
ve şair. 1854 yılında Cochabamba’da doğdu. Döneminde
kadınlara verilen en yüksek
eğitim seviyesi olan ilköğretim
üçüncü sınıfa kadar San Alberto Katolik okuluna gitti.
Yalnızlık (Soledad) takma adıyla
şiirler yazarak kadına karşı sosyal adaletsizliğine, dışlanmasına
ve değerinin düşürülmesine
karşı şiirler yazdı.
Ayrıca, kadın dünyasını yansıtan düzyazılar, hikayeler/
masallar ve romanlar da yazdı.
Adela Zamudio memleketinde
1928 yılında öldü.
Şairin anısına, 1980 yılında
Bolivya başbakanı Lidia Gueiler Tejada tarafından 11 Ekim
günü “Bolivya Kadınlar Günü”
olarak kabul edildi.

Si algunos versos escribe,
De alguno esos versos son,
Que ella sólo los suscribe.
(Permitidme que me asombre).
Si ese alguno no es poeta,
Por qué tal suposición
Porque es hombre!
Una mujer superior
En elecciones no vota,
Y vota el pillo peor.
(Permitidme que me asombre).
Con tal que aprenda a firmar
Puede votar un idiota,
Porque es hombre!
El se abate y bebe o juega.
En un revés de la suerte:
Ella sufre, lucha y ruega.
(Permitidme que me asombre).
Que a ella se llame el “ser débil”
Y a él se le llame el “ser fuerte.”
Porque es hombre!
Ella debe perdonar
Siéndole su esposo infiel;
Pero él se puede vengar.
(Permitidme que me asombre).
En un caso semejante
Hasta puede matar él,
Porque es hombre!
Oh, mortal privilegiado,
Que de perfecto y cabal
Gozas seguro renombre!
En todo caso, para esto,
Te ha bastado
Nacer hombre.
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ERKEK DOĞMAK
Kadın ne kadar çalışsa
kocanın beceriksizliğini düzeltmek için
ve evinde koca
(Şaşkınlığımı bağışlayın)
hem hünersiz hem azametli
Yine de patron kocadır
Çünkü o bir erkektir!
Eğer birkaç mısra yazılırsa
mısraların sahibi vardır
ve kadın sadece onun dediği şiiri yazar
(Şaşkınlığımı bağışlayın)
Kocası şair değilse
Neden öyle sanılır?
Çünkü o bir erkektir!
Akıllı ve sosyetik bir kadın
seçimlerde oy veremez
Lakin en kötü adam
(Şaşkınlığımı bağışlayın)
Yeter ki imza atabilsin
aptal birisi oy kullanır
Çünkü o bir erkektir!
Koca içki içer, kumar oynar
ve işte makus talih, kadın
acı çeker, çırpınır da yalvarır
(Şaşkınlığımı bağışlayın)
kadına ‘güçsüz’ denir
kocası hep ‘güçlü’
Çünkü o bir erkektir!
Koca aldattığında
kadın affetmeli
lakin kadın aldatırsa
(Şaşkınlığımı bağışlayın)
koca intikam alır
hatta öldürür kadını
Çünkü o bir erkektir!
Ey imtiyazlı insanoğlu,
mükemel ve eksiksiz
iyi bir şöhretin var
o zaman bunun için
sana kafi gelen
Erkek doğmaktır!

Çeviren: America Rocio Quinteros Condoretty
Bolivyalı. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi.
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ALIKUL OSMONOV
1915 yılında doğdu. Kırgız şair,
oyun yazarı (dramaturg), çevirmen. Erken yaşlarında anne-babasını kaybetti yetimhanelerde büyüdü. 1933 yılında
Frunze Pedagojik Koleji’nden
mezun olduktan sonra gazeteci olarak çalışmaya başladı.
1936 yılına kadar “Çabuul”
(“Saldırı”) ve “Leninçil Caş”
(“Leninist Gençlik”) dergilerinde çalıştı. Çalışmaları 1930’da
yayımlanmaya başladı. 1930
yılında “Bilimdüü Bol!” (“Bilimli
Ol!”) gazetesinin Eylül sayısında yayımlanan ilk şiir çalışması
“Kızıl Cük” (“Kızıl Yük”) şiiri
ile edebiyat hayatına başlamış
olur. İlk şiirler kitabı “Taňdagı
Irlar” (“Şafak Şarkıları”) 1935
yılında yayımlandı/basıldı.
Kırgız diline aktardığı ve büyük
ustalık eserleri sayılan birçok
önemli çevirileri vardır. Şota
Rustaveli’nin «Vephistkaosani» («Kaplan Postlu Kahraman/Kaplan Postlu Şövalye»)
eserinin Osmonov tarafından
Kırgızca çevirisi ise altı baskı
yaptı.
Şairin hayatı yakınlarının ölümü gibi kişisel trajediler ile doluydu, küçük yaşta kaldığı yetimhanelerin birinde elde ettiği
akciğer hastalığı nedeniyle Bişkek›te 1950 yılında henüz 35
yaşındayken vefat etti.
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АТА-ЖУРТ
Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң,
Кыш да катуу… бороон улуп, кар уруп…
Суугуңду өз мойнума алайын,
Жол карайын, токтой турчу, Ата-Журт!
Түндөр жаман… кырсык салып кетпесин,
Наалат келип ат тизгинин шарт буруп…
Азабыңды өз мойнума алайын,
Из карайын, токтой турчу, Ата-Журт!
Жазда башка… Жел тийбесин абайла,
Көпкө турбас, мобул турган сур булут.
Бүт дартыңды өз мойнума алайын,
Сен ооруба, мен ооруюн, Ата-Журт!

ATAVATAN
Kalın giyin – yolun zor üşürsün
Kış da sert… fırtına ve kar vurur
Soğuğunu kendi boynuma alayım
Yolu gözleyeyim, bekleyedur, Atayurt.
Geceler kötü, belaya sokmayasın
At dizgini yol şaşırır, lanet gelir
Azabını kendi boynuma alayım
İz gözleyeyim, bekleyedur, Atayurt.
Bahar başka, rüzgar vurmasın dikkat et
Çok sürmez, şu duran sur bulut
Ah, tüm dertleri kendi boynuma alayım
Vatanım, yeter ki sen gam çekme!

Çeviren: Marhabo Abdujabarova
Kırgızistanlı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi.
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RESUL HAMZATOV
Dağıstan’ın büyük şairi Resul
Hamzatov, doğduğu köyü ve
Tsada köyünde orta öğrenimini tamamladıktan sonra
Avar öğretmen okuluna devam eden Hamzatov, daha
sonra Moskova’da, Gorki
Edebiyat Enstitüsü’nü bitirdi.
1950 yılında Dağıstan Yazarlar Birliği Başkanlığı’na seçilen şair, ölüm tarihi olan 3
Kasım 2003’e dek bu görevi
sürdürdü. Hamzatov’un ilk
kitabı, 1943 yılında Avarca
yayınlanmıştır. Rus ve Avar
dillerinde yazdığı onlarca şiir
ve düzyazı kitabı bulunan
şairin şiirleri Raymond Paus,
Yuri Antonovi, Aleksandr
Pahmutov gibi ünlü kompozitörler tarafından bestelenmiştir. Hamzatov ayrıca
Puşkin, Lermontov, Yesenin
ve Mayakovski gibi Rus dilinin
en büyük şairlerinin eserlerini Avarca’ya çevirmiş ve
1959 yılında Dağıstan Halk
Şairi, 1974’de de Toplum İçin
Çalışan Kahraman unvanı ile
onurlandırılmıştır.

SİİR 68

DAĞISTAN
− Neyi düşünürsün “bir” deyince sen?
− Mukaddes adını Dağıstanım’ın!
− Ya “iki” deyince?
− Köylerde gezen
Bir çift kanadını Dağıstanım’ın.
− “Üç” nedir?
− Kehkeşan,
Sema
ve deniz…
Üçü de ölümsüz, üçü de sonsuz.
Onlardan pay umup,
güç alıyoruz,
Üç ulu nimete Vatan ortaktır.
− “Dört” nedir?
− Dört ayağı üstünde,
Dağıstan’ı taşıyan yel kanatlı at.
− “Beş” nedir?
− Başının üstünde yanan
Beş köşeli yıldız – aydınlık hayat!
− Peki “Çok!” deyince
Ne düşünürsün?
− Çok hüner gösteren Dağıstanım’ı.
− Çok çok ülkeleri
Dolaşıp gezen
Tarihi süsleyen çok destanımı.
Onun çok sihirli masalları var,
Onun çok sözü var dilde, dudakta.
Çok yiğit, gayretli oğulları var,
Onun çok işi var ilerde daha.
Onun çok kaygısı, çok heyecanı,
Arzusu, niyeti çoktur dünyada.
Bir şeyi tektir yalnızca, −
O da vicdanı.
Bunun da bedeli
		
Yoktur dünyada!

Çeviren: Diana Kerimova
Ukraynalı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi
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Okunması Gereken
10 Uygur Romanı
Halen Çin Halk Cumhuriyeti idaresi altındaki ana vatanları Doğu Türkistan’ın Şincan Uygur
Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurlar, en kadim Türk boylarından biri olup 8. yüzyılda kurmuş
oldukları devlet ve geliştirdikleri kültür, edebiyat ve sanatla Türk tarihinde son derece önemli
yer tutmaktadır. Uygurların işleyip incelttiği dil ve edebiyat, pek çok Türk boyunun kendi lehçelerine dayalı yazı dillerinin ve edebiyatlarının şekillenip serpilmesinde ciddi rol oynamıştır.
Zengin bir kültüre ve edebiyata sahip olan Uygurların, genel itibarıyla Türk dünyasının oluşumuna ilk çığır açıcı katkıyı sağladıkları söylenebilir.
Her edebiyatta olduğu gibi, Uygur edebiyatında da tarihin ve kültürün aktarımında roman
büyük yer işgal etmektedir. Uygur edebiyatı içerisinde roman, bilhassa 1980’lerde baharını
yaşamıştır. Bu tarihten önce siyasi koşullar ve sansür yüzünden fazla eser verememiş olan
Uygur yazarları, Mao’nun ölümünü müteakip Çin’in baskı rejimini bir nebze esnetmesi ve
1980’lerden itibaren yayıncılık faaliyetlerinin artması sonucu Uygur toplumunun tarihini, yaşayışını, geleneklerini ve kültürünü hikaye eden çok sayıda ürün ortaya koymuşlardır. Uygur
edebiyatında gözle görülür bir ilerlemenin kaydedildiği bu dönemde Uygur şair ve yazarları,
Doğu Türkistan tarihindeki önemli tarihi olayları ve kahramanları konu edinerek toplumsal
hafızanın diri tutmaya çalışmışlardır.
Bahis konusu eserlerden öncelikle adı anılması ve okunması gereken 10 romanı şu şekilde
sıralayabiliriz:
• Zordun Sabir’in, Doğu Türkistan Urumçi Halk Neşriyatı tarafından 1983 yılında yayınlanmış 530
sayfalık “İzdiniş” ve “Ana Yurt” isimli romanları. Kendi millî kültürlerine bağlı, halkının manevi isteklerine cevap vermekten kaçmayan, özgürlük, eşitlik ve insan hakları doğrultusunda yeni ve özgün
edebi eserler ortaya koyarak Uygur Türkleri arasında büyük bir sevgi ve ilgiye mazhar olan yazarlar
içerisinde, istisnai yeteneğiyle sivrilen Zordun Sabir’in ayrı bir yeri vardır. Vatanına büyük bir aşk ve
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tutkuyla bağlı olan ve sanatını bu uğurda işleten Zordun Sabir’in yüreği, komünist Çin yönetiminin
Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine uyguladığı çağdışı işkence ve zulüm siyasetinin ortaya çıkardığı
akibetlerine dayanamamış ve büyük yazar, 1998 tarihinde kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Yazarın
ölümünden on beş gün önce Doğu Türkistan Halk Neşriyatı’na teslim ettiği “Ana Yurt” adlı 3 ciltlik
romanı, 2000 yılında yayımlanmış ve büyük beğeni kazanmıştır.
• Abdullah Talip’in, 1944-1945 yıllarında cereyan eden kurtuluş ve hürriyet ayaklanmasında şehit
olmuş mücahit şair Lutpulla Muttelip’i anlattığı, Doğu Türkistan Urumçi Gençler Neşriyatı tarafından
1981’de yayınlanmış “Kaynam Örkişi” ve Urumçi Halk Neşriyatı tarafından 1986 yılında basılmış
“Çala Tekken Ok” (Tam İsabet Etmeyen Kurşun) isimli romanları.
• Abdurrahman Kahar’ın Doğu Türkistan’ın İli, Altay ve Çovçek vilâyetlerinde 1944-49 yılları arasında vuku bulmuş üç vilâyet inkılâbını hikaye ettiği, Urumçi Halk Neşriyatı tarafından basılmış “ İli
Nehri Dalgaları” adlı romanı.
• Hevir Tümür’ün Abdülhalik Uygur’un hayat mücadelesini anlattığı 1985 tarihli “Baldur Oygangan
Adem” ve Doğu Türkistan Halk Neşriyatı tarafından 1980 tarihinde yayınlanmış “Molla Zeyd’in
Kıssesi” başlıklı romanları.
• Teyipcan Hâdi’nin, Mançu-Çin hükümdarlarının zulmüne karşı 1864-1867 yıllarında Doğu Türkistan’ın İli ayaklanmasının mücâhit kahramanı Sadır Palvan’ı anlattığı ve “ İli Deryası” edebî mecmuasının 1981 yılı, 3. sayısında yayınlanan “Palvan Geldi” başlıklı hikâyesi.
• Gayret Abdullah’ın Doğu Türkistan Gençler Neşriyatı tarafından 1983 yılında neşredilen “Taş
Abide” adlı romanı.
• Türdi Samsak’ın Doğu Türkistan Halk Neşriyatı tarafından 1986 tarihinde yayınlanmış “Ahiretten
Gelenler” isimli romanı.
• Şair Abdurrahim Ötkür’ün Doğu Türkistan Urumçi Halk Neşriyatı’nca 1985 tarihinde yayınlanmış
“İz” ve Şincan Halk Neşriyatı tarafından 1993-1994 yıllarında basılmış iki ciltlik “Oygangan Zimin”
(Uyanmış Zemin) isimli romanları.
• Ahtam Ömer’in “Yegane Ada” adlı romanı.
• Memtimin Huşur’un Uygurların çöküş tarihini anlattığı “Kumlar Altında Kalan Şehir” adlı romanı.

Çeviren: Ayixianguli Yimier
Uygur Türkü. Marmara Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi.
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Semaver
سامور
Sabah ezanı okundu. Kalk yavrum, işe geç kalacaksın.
Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki Cenabı Hak’la beraber oğlunun odasına
girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresi ile rüyasında makineler, elektrik pilleri, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru homurtusu
işiten oğlunu evvela uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembe idi.
Halıcıoğlu’ndaki fabrikanın bacası kafasını kaldırmış, bir horoz vekarıyla sabaha,
Kâğıthane sırtlarında beliren fecr-i kâzibe bakıyordu. Neredeyse ötecekti.
Ali nihayet uyandı. Anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına büsbütün çekti. Anası yorgandan dışarıda kalan ayaklarını gıdıkladı. Yataktan bir hamlede fırlayan opluyla beraber tekrar yatağa düştükleri zaman bir genç kız kahkahasıyla gülen kadın mesut sayılabilirdi. Mesutları çok az bir mahallenin çocukları
değil miydiler? Anasının çocuğundan, çocuğun anasından başka gelirleri var mıydı?
Yemek odasına kucak kucağa geçtiler. Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu. Semaver, ne güzel kaynardı! Ali semaveri, içinde ne ıstırap, ne grev, ne
de kaza olan bir fabrikaya benzetirdi. Ondan yalnız koku, buhar ve sabahın saadeti
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Sait Faik Abasıyanık
Cumhuriyet devri hikâyecilerinden. 1906’da Adapazarı’nda doğdu. Varlıklı bir
aileye mensuptu. Babası Mehmed Faik, ticaretle uğraşıyordu. Annesi Makbule Hanımdır. Ömrü boyunca annesinden maddi ve manevi destek aldı.

Çeviren: Saeed Pourabbasi
İranlı. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi.

اذان صبح خوانده شد .بیدارشو فرزندم،به کارت دیر میرسی.
علــی رسانجــام کار پیــدا کــرده بــود .یــک هفتــه بــود بــه کارخانــه میرفــت  .مــادرش راضــی و خشــنود بــود .منــازش
را خوانــده ،دعایــش را کــرده بــود  .هنگامیکــه بــا خــدای درونــش وارد اتــاق پــرش شــد ،او را بــا قــد بلنــد و
هیــکل درشــتش و بــا چهــره بســیار جوانــش کــه در خوابــش ماشــین آالت  ،باطــری هــای الکرتیکی،المــپ هــا
و آغشــته در روغــن دســتگاهها و در حالیکــه صــدای قرقــر یــک موتــور را میشــنید ،در لحظــه اول دلــش نیامــد
بیــدارش کنــد .علــی مثــل اینکــه تــازه از کار متــام شــده باشــد خیــس عــرق و رسخ بــود.
دودکــش کارخانــه ای کــه در «خلیــج اوغلــو» قـرار داشــت رسش را بلنــد کــرده بود،هامننــد حالــت یــک خــروس
بــه طلــوع موقتــی کــه از پشــت» کاغیتهانــه» معلــوم بــود ،نــگاه میکــرد .کــم مانــده بــود آواز رس دهــد!
علــی رسانجــام بیــدار شــد .مــادرش را بغــل کــرد .هامننــد هــر صبــح ،لحــاف را کامــل بــاالی رسش کشــید ،مــادرش
پاهایــش را کــه از لحــاف بیــرون مانــده بــود قلقــک داد .زن همــراه پــرش کــه از رختخــواب بــا حملــه پــا
شــده بــود ،زمانیکــه دوبــاره روی تخــت افتادنــد بــا قهقــه هایــی کــه مثــل دخــر جــوان میخندیــد میتوانســت
خوشــبخت بــه حســاب آیــد .آیــا خوشبختیهایشــان کــم و بیــش از بچــه هــای محلــه نبــود؟ آیــا مــادر از پــرش و
پــر از مــادرش دســت آورد دیگــری داشــتند؟ دوشــادوش هــم وارد آشــپزخانه شــدند .داخــل آشــپزخانه را بــوی
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istihsal edilirdi. Sabahleyin Ali’nin bir semaver, bir de fabrikanın önünde bekleyen
salep güğümü hoşuna giderdi. Sonra sesler. Halıcıoğlu’ndaki askeri mektebin borazanı, fabrikanın uzun ve bütün Haliç’i çınlatan düdüğü, onda arzular uyandırır; arzular söndürürdü. Demek ki, Ali’miz biraz şairce idi. Büyük değirmende bir elektrik
amelesi için hassasiyet, Haliç’te büyük transatlantikler sokmaya benzerse de biz,
Ali, Mehmet, Hasan, biraz böyleyizdir. Hepimizin gönlünde bir aslan yatar.
Ali annesinin elini öptü. Sonra şekerli bir şey yemiş gibi dudaklarını yaladı. Annesi
gülüyordu. O annesini her öpüşte, böyle bir defa yalanmayı âdet etmişti. Evin küçük bahçesindeki saksıların içinde fesleğenler vardı. Ali bir kaç fesleğen yaprağını
parmaklarıyla ezerek avuçlarını koklaya koklaya uzaklaştı.
Sabah serin, Haliç sisli idi. Arkadaşlarını sandal iskelesinde buldu; hepsi de dinç
delikanlılardı. Beş kişi Halıcıoğlu’na geçtiler.
Ali, bütün gün zevkle, hırsla, iştiyakla çalışacak. Fakat arkadaşlarından üstün görünmek istemeden. Onun için dürüst, gösterişsiz işliyecek. Yoksa işinin fiyakasını da
öğrenmiştir. Onun ustası İstanbul’da bir tek elektrikçi idi. Bir Alman’dı. Ali’yi çok
severdi.
İşinin dalaveresini, numarasını da öğretmişti. Kendi kadar usta ve becerikli olanlardan daha üstün görünmenin esrarı çeviklikte, acelede, aşağı yukarı sporda, yani
gençlikte idi.
Akşama, arkadaşlarına yeni bir dost, yeni bir kafadar, ustalarına sağlam bir işçi
kazandırdığına emin ve memnun evine döndü. Anasını kucakladıktan sonra karşı
kahveye, arkadaşlarının yanına koştu. Bir pastra oynadılar. Bir heyecanlı tavla partisi seyretti. Sonra evinin yolunu tuttu. Anası yatsı namazını kılıyordu. Her zaman
yaptığı gibi anacığının önüne çömeldi. Seccadenin üzerinde taklalar attı. Dilini çıkardı. Nihayet kadını güldürmeye muvaffak olduğu zaman, kadıncağız selam vermek
üzere idi.
Anası:
-Ali be, günah be yavrum, dedi. Günah yavrucuğum, yapma!
Ali:
-Allah affeder ana, dedi.
Sonra saf, masum sordu:
-Allah hiç gülmez mi?
Yemekten sonra Ali, bir Natpinkerton romanı okumaya daldı. Anası ona bir kazak
örüyordu. Sonra yükün içinden lavanta çiçeği kokan şilteler serip yattılar.
Anası sabah namazı okunurken Ali’yi uyandırdı.
Kızarmış ekmek kokan odada semaver ne güzel kaynardı. Ali semaveri, içinde ne
ıstırap, ne grev, ne de patron olan bir fabrikaya benzetirdi. Onda yalnız koku, buhar ve sabahın saadeti istihsal edilirdi.
Ali’nin annesine ölüm, bir misafir, bir başörtülü, namazında niyazında bir komşu
hanım gelir gibi geldi. Sabahları oğlunun çayını, akşamları iki kap yemeğini hazırlaya
hazırlaya akşamı ediyordu. Fakat yüreğinin kenarında bir sızı hissediyor; buruşuk ve
tülbent kokan vücudunda akşamüstleri merdivenleri hızlı hızlı çıkarken bir kesiklik,
bir ter, bir yumuşaklık duyuyordu.
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نــان تــازه پرکــرده بــود .ســاور چقــدر قشــنگ میجوشــید! علــی ســاور را بــه کارخانــه ای تشــبیه میکــرد کــه در
آن نــه از اضطـراب ،نــه اعتصــاب و نــه از حادثــه اثــری بــود .از آن فقــط بــوی ،بخــار و خوشــبختی صبحگاهــی
بدســت مــی آمــد .اول صبحــی یکــی ســاور و یکــی هــم قوری)خمــره( ثعلــب جلــوی کارخانــه بــه مــذاق علــی
خــوش مــی آمــد .بعــد از آن صداهــا ،مــارش مدرســه نظامــی خلیــج اوغلــو ،ســوت طوالنــی و یکپارچــه کارخانــه
کــه تنگــه )بســفر( را کــر میکــرد ،در او آرزوهــا بیــدار و خامــوش میکــرد .میشــد گفــت کــه علــی مــا کمــی شــاعر
ماننــد بــود .حســاس بــودن بــه عنــوان کارگــر الکرتیکــی در آســیاب بــزرگ ،اگــر هــم شــبیه داخــل کــردن کشــتی
هــای بــزرگ بــه تنگــه باشــد ،مــا ،علــی ،مهمــت ،حســن ،کمــی اینطــوری هســتیم .در دل همــه مــا یــک شــیر
خوابیــده اســت.
علــی دســت مــادرش رو بوســید ،بعــد از آن مثــل اینکــه یــک چیــز شــیرین خــورده باشــد،لبهایش را خــورد .مــادرش
میخندیــد ،او پــس از هــر بــار بوســیدن مــادرش ،بــه انجــام ایــن حرکــت عــادت کــرده بــود .در گلدانهــای ســفالی
باغچــه کوچــک خانــه ریحــان وجــود داشــت ،علــی چنــد بــرگ ریحــان را بــا انگشــتانش لــه کــرده ودرحالیکــه کف
دســتانش را بــو میکــرد دور شــد.
ﺻﺒﺢ ﺧﻨﮏ و ﺗﻨﮕﻪ ﻣﻪ آﻟﻮد ﺑﻮد .دوﺳﺘﺎﻧﺶ را در اﺳﮑﻠﻪ ي ﺻﻨﺪل» ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﺟﻮون و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ اوﻏﻠﻮ» رﻓﻦﺘ.
ﻋﻠﯽ ﮐﻞ روز رو ﺑﺎ ذوق،ﺣﺮص و اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﯾﺪه ﻧﺸﺪن از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،درﺳﺖ و
ﺑﺪون ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﻃﺮز ﮐﺎرش رو ﻫﻢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﺳﺘﺎدﮐﺎرش ﺗﻮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮﻗﮑﺎر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮي ﺑﻮد.
او ﯾﮏ آﻤﻟﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ رو ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ .رﯾﺰه ﮐﺎرﯾﻬﺎ و ﻓﻮت وﻓﻦ ﮐﺎرش رو ﻫﻢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .راز ﻣﺘﺎﻤﯾﺰ
دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺶ از دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎد ﮐﺎراي ﻣﺎﻫﺮ و ﻫﻢ ﺳﻄﺤﺶ ،ﭼﺎﺑﮑﯽ ،ﺮﺳﻋﺖ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ورزش ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد.
عــر از اینکــه بـرای دوســتانش یــک دوســت جدیــد ،یــک همـراه ،بـرای اوســتاهایش یــک کارگــر درســت ارمغــان
آورده )بــوده اســت( مطمــن و راضــی بــه خانــه اش برگشــت .بعــد از اینکــه مــادرش را در آغــوش گرفــت بــه قهوه
خانــه روبرویــی ،کنــار دوســتانش شــتافت .بــا هــم بــازی کردنــد .یــک بــازی هیجانــی تختــه نــرد را متاشــا کــرد
.ســپس راه خانــه اش را پیــش گرفــت .مــادرش منــاز شــبش را میخوانــد .مثــل همیشــه روبــروی مــادر عزیــزش زانــو
زد .روی ســجاده اش پشــتک انداخــت .زبانــش را در آورد .رسانجــام زمانــی کــه موفــق بــه خندانــدن زن شــد ،زن
بیچاره در حال رشوع السالم دادن بود.
مادرش:
 اه علی،گناهه فرزندم،گفت.گناهه فرزند عزیزم ،نکن!علی:
خدا میبخشه مادر ،گفت.سپس ساده،معصومانه پرسید:
خدا هیچ منیخنده؟علــی بعــد از غــذا غــرق خوانــدن یــک رمــان از « ناتپینکــرون» شــد .مــادرش داشــت بـرای او یــک بافتنی)بلــوز(
میبافــت .ســپس از
داخل انباری تشکهایی را که بوی اسطوخودوس میدادند را پهن کرده و خوابیدند.
مادرش زمانیکه مناز صبح میخواند علی را بیدار کرد.
در اتاقــی کــه بــوی نــان رسخ شــده میــداد ســاور چــه زیبــا میجوشــید .علــی ســاور را بــه کارخانــه ای کــه در
آن نــه از تالطم)اظطـراب( ،نــه از اعتصــاب ،نــه از رئیــس خــری باشــد تشــبیه میکــرد .در آن فقــط بــوی بخــار و
خوشــبختی صبحگاهــی بــه دســت مــی آمــد.
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Bir sabah, daha Ali uyanmadan, semaverin başında üzerine bir fenalık gelmiş; yakın
sandalyeye çöküvermişti. Çöküş, o çöküş.
Ali annesinin kendisini bu sabah niçin uyandırmadığına hayret etmekle beraber,
uzun zaman vaktin geciktiğini anlayamamıştı. Fabrikanın düdüğü, camların içinden
tizliğini, can koparıcılığını terk etmiş ve bir sünger içinden geçmiş gibi yumuşak, kulaklarına geldi. Fırladı. Yemek odasının kapısında durdu. Masaya elleri dayalı uyuklar
vaziyetteki ölüyü seyretti. Onu uyuyor sanıyordu. Ağır ağır yürüdü. Omuzlarından
tuttu. Dudaklarını soğumaya başlamış yanaklara sürdüğü zaman ürperdi.
Ölümün karşısında, ne yapsak, muvaffak olmuş bir aktörden farkımız olmayacak.
O kadar, muvaffak olmuş bir aktör. Sarıldı. Onu kendi yatağına götürdü. Yorganı
üstlerine çekti; soğumaya başlayan vücudu ısıtmaya çalıştı. Vücudunu, hayatiyetini
bu soğuk insana aşılamaya uğraştı. Sonra, aciz, onu köşe minderinin üzerine attı.
Bütün arzusuna rağmen o gün ağlayamadı. Gözleri yandı, yandı, bir damla yaş çıkarmadı. Aynaya baktı. En büyük kederinin karşısında, bir gece uykusuz kalmış
insan çehresinden başka bir çehre almak kabil olmayacak mıydı?
Ali birdenbire zayıflamak, birdenbire saçlarını ağarmış görmek, birdenbire belinde
müthiş bir ağrı ile iki kat oluvermek, hemen yüz yaşına girmiş kadar ihtiyarlamak
istiyordu. Sonra ölüye baktı. Hiç de korkunç değildi. Bilakis, çehresi eskisi kadar
müşfik, eskisi kadar mülayimdi. Ölünün yarı kapalı gözlerini metin bir elle kapadı.
Sokağa fırladı. Komşu ihtiyar hanıma haber verdi. Komşular koşa koşa eve geldiler.
O fabrikaya yollandı. Yolda kayıkla giderken, ölüme alışmış gibi idi.
Yan yana, kucak kucağa, aynı yorganın içinde yatmışlardı. Ölüm, munis anasına
girdiği gibi onun bütün hassasiyetini şefkatini, yumuşaklığını almıştı. Yalnız, biraz
soğuktu. Ölüm, bildiğimiz kadar korkunç bir şey değildi. Yalnız biraz soğuktu o
kadar...
Ali, günlerce evin boş odalarında gezindi. Gece ışık yakmadan oturdu. Geceyi dinledi. Anasını düşündü.
Fakat ağlayamadı.
Bir sabah yemek odasında karşı karşıya geldiler. O, yemek masasının muşambası üzerinde sakin ve parlaktı. Güneş, sarı pirinç maddenin üzerinde donakalmıştı. Onu kulplarından tutarak, gözlerinin göremeyeceği bir yere koydu. Kendisi bir
sandalyeye çöktü. Bol bol, sessiz bir yağmur gibi ağladı. Ve o evde o, bir daha
kaynamadı.
Bundan sonra Ali’nin hayatına bir salep güğümü girer.
Kış Haliç etrafında İstanbul’dakinden daha sert, daha sisli olur. Bozuk kaldırımların
üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe gidenler; mektep hocaları, celepler ve kasaplar fabrikanın önünde bir müddet dinlenirler, kocaman bir
duvara sırtlarını vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş salep içerlerdi.
Yün eldivenlerin içinde saklı kıymettar elleri salep fincanını kucaklayan burunları
nezleli, kafaları grevli, ıstıraplı pirinç bir semaver gibi tüten sarışın ameleler, mektep hocaları, celepler, kasaplar ve bazen fakir mektep talebeleri kocaman fabrika
duvarına sırtlarını verirler, üstünde rüyalarının mabadi serpilmiş salepten yudum
yudum içerlerdi.
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مــرگ بــر مــادر علــی هامننــد یــک خانــم همســایه شــال بــه رس مشــغول دعــا و منــاز مثــل مهــان آمــد .صبحهــا
بــا حــارض کــردن چایــی پــرش  ،عرصهــا را بــا حــارض کــردن دو بشــقاب غذایــش شــب میکــرد .فقــط کنــار دلــش
یــک نگرانــی حــس میکــرد؛ رسشــبها زمانیکــه کــه پلــه هــا را بــا رسعــت بــاال میرفــت در وجــود پرچیــن و خمــش،
یــک کاســتی ،عــرق و نرمــی حــس میکــرد .یــک صبــح ،قبــل از بیدارشــدن علــی ،پــای ســاور حالــش خـراب شــده؛
روی صندلــی نزدیــک افتــاده بــود ،افتــادن ،آن افتــادن .علــی بــا تعجــب از اینکــه مــادرش او را امــروز صبــح بـرای
چــه بیــدار نکــرده ،مــدت زیــادی متوجــه گذشــن زمــان نشــده بــود .ســوت برنــده کارخانــه ،انــگاری کــه از درون
چیــزی نــرم مثــل اســفنج گذشــته باشــد ،ماننــد یــک صــدای نــرم و نــازک بــه گوشــش رســید .پریــد ،جلــوی درب
آشــپزخانه ایســتاد .مــرده را درحالتــی کــه ماننــد فــردی کــه بــا دســتهایش روی میــز خوابیــده باشــد را نظــاره کــرد.
فکــر میکــرد او خوابیــده اســت .بــا قــدم هــای ســنگین راه رفــت .از شــانه هایــش گرفــت .زمانــی کــه لبهایــش را
بــه صــورت مــادرش کــه رشوع بــه رسد شــدن کــرده بــود نزدیــک کــرد ،لرزیــد.
رو در روی مــرگ ،هرچــه کنیــم ،از یــک هرنپیشــه موفــق فرقــی نخواهیــم داشــت .آنقــدر ،یــک هرنپیشــه موفــق.
بغلــش کــرد .او را بــه رختخــواب خــودش بــرد .لحــاف را بــه رویشــان کشــید؛ بـرای گــرم کــردن وجــودش کــه رشوع
بــه رسد شــدن کــرده بــود تــاش کــرد .ســعی در غلبــه نشــاط و زنــده دلــی در ایــن انســان مــرده کــرد .ســپس،
درحالــت ناتوانــی ،او را روی مبــل گوشــه ای انداخــت .علــی رغــم میــل باطنــی اش آن روز نتوانســت گریــه کنــد.
چشــمهایش ســوخت ،ســوخت ،یــک قطــره اشــک در نیــاورد .بــه آینــه نــگاه کــرد .مقابــل بزرگرتیــن تقدیــرش ،بــه
جــز دیــدن چهــره یــک انســانی کــه یــک شــب بــی خــواب مانــده اســت ،آیــا دیــدن چهــره دیگــری میتوانســت
مــورد قبــول باشــد؟ علــی دلــش میخواســت یکدفعــه ضعیــف شــود ،یکدفعــه موهایــش را ســفید شــده ببینــد،
یکبــاره بــا یــک درد ســنگین کمــر دوبــاره مبیــرد ،بالفاصلــه میخواســت یــک پیــر صــد ســاله باشــد .ســپس بــه مــرده
نــگاه کــرد .اصــا هــم ترســناک نبــود.
برعکــس ،چهــره اش بــه انــدازه گذشــته مهربــان ،بــه انــدازه گذشــته لطیــف بــود .چشــمهای نیمــه بســته مــرده را
بــا دســتهای مطمــن بســت .بــه کوچــه پریــد .بــه خانــم پیــر همســایه خــر داد .همســایه هــا بــدو بــدو بــه خانــه
آمدنــد .او بــه طــرف کارخانــه بــه راه افتــاد .در راه کــه بــا قایــق میرفــت ،مثــل اینکــه بــه مــرگ عــادت کــرده
بــود .پهلــو بــه پهلــو،در آغــوش هــم ،در یــک لحــاف مشــرک خوابیــده بودنــد .مــرگ ،مثــل هــر آنچــه کــه در
مــادر همدمــش رخنــه کــرده بــود ،همــه احساســات و مهربانــی و ترحــم او را گرفتــه بــود .فقــط کمــی رسد بــود.
مــرگ ،آنقــدر کــه فکــر مــی کردیــم چیــز ترســناکی نبــود .فقــط کمــی رسد بــود ،آنقــدر ...علــی روزهــای بســیاری
در اتــاق هــای خالــی خانــه گشــت .شــب بــدون روشــن کــردن چراغــی نشســت .شــب را گــوش کــرد .بــه مــادرش
فکــر کــرد .امــا نتوانســت گریــه کنــد.
یــک صبــح در آشــپزخانه روبــروی هــم درآمدنــد .او روی رو میــزی پالســتیکی آرام و درخشــان بــود .خورشــید،
روی مــاده برنــزی زرد رنــگ بهــت زده بــود .از دســتگیره هــای او گرفتــه ،درجایــی کــه چشــانش نبینــد گذاشــت.
خــودش روی یــک صندلــی افتــاد و ماننــد یــک بــاران بــی صــدا ،بســیار گریــه کــرد و در آن خانــه،او یکبــار دیگــر
نجوشــید.
از این به بعد در زندگی علی یک خمره ثعلب میتوانست وارد شود.
زمســتان در اط ـراف تنگــه از آنچــه کــه در اســتانبول بــود ،ســخت تــر و مــه آلــوده تــر میشــد .کســانی کــه بــا
شکســن گِل هــای یــخ بســته روی پیــاده روهــای خــراب زود رسکار میرفتنــد ،معلــان مکتــب هــا ،گوســفند
فروشــان و قصابــان جلــوی کارخانــه مدتــی اســراحت میکننــد ،پشتشــان را بــه دیــوار بــزرگ داده و ثعلــب
کــه رویــش زنجبیــل و دارچیــن پاشــیده شــده بــود مــی خوردنــد .کارگ ـران زرد چهره،معلــان مکتــب ،گوســفند
فروشــان ،قصابــان و بعضــی وقتهــا دانــش آمــوزان فقیــر مکتــب بــا دســتهای گرانقدرشــان در دســتکش هــای
پشــمی ،کــه فنجــان ثعلــب را بغــل کــرده بودند،دمــاغ هــای زکام شده،مغزهایشــان هامننــد یــک ســاور برنــزی
در حــال اعتصــاب و اع ـراض کــه دود میکرد،پشتشــان را بــه دیــوار بــزرگ کارخانــه داده،از ثعلبــی کــه معبــد
رویاهایشــان رویــش پاشــیده شــده جرعــه جرعــه مــی نوشــیدند.
مرتجم :سعید پورعباسی،دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر
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Ensara Tufek:
“ TÜRKİYE BURSLARI
HAYALİMİ GERÇEK KILDI.”
“Nihayetinde yaşayışı ve kültürü ile Türkiye ile olan benzerlikler
Türkiye’yi seçmemde büyük etken.”
Röportaj: Abdurrahman Badeci
Abdurrahman Badeci: Ensara, bize biraz kendinden bahseder misin bize?
Ensara Tufek: Bosna Hersek’liyim. Yani orada
doğdum. Ailem Bosna Hersek’te yaşıyor. Babam
Hidroelektrik santralinde çalışıyor. Annem ise ev
hanımı. Üç kardeşiz. İlk öğrenimimi ailemin ikamet ettiği Jablanica adlı kasabada tamamladım.
İlkokul sürecinde bir süre piyano kursuna gittim,
hentbol oynadım. Sanata ve spora olan ilgimin devam edeceğini düşünerek, bir süre bunlara devam
etsem de sonra bulunduğumuz yerin şartlarından
mı bilmiyorum daha somut ideallere sarıldım. Sanat ve spor biraz daha hobi olarak yapacaklarım
arasına girdi. Çoğusu gibi sonradan bunları bir
meslek olarak seçmek gibi bir düşüncem olmadı yani. Ama hep kendimi sanata yakın hissettim.
Hala müzikle ve dahi piyano ile ilgileniyorum.
Edebi metinler okuyorum. Lise çağına geldiğimde ailemden uzaklaştım. Saraybosna’da bir yurtta
kaldım. O süre içinde de sanatla ilgilendiysem de
daha sayısal bölümlere karşı ilgim oluştu ve yine
belki de çevremde kanserden ölen insanlardan
kaynaklı kanser tedavisi ile ilgili çalışabileceğim bir
alana yoğunlaştım. Nihayetinde üniversitede biyokimya okumaya okumaya karar verdim.
Abdurrahman Badeci: Peki, Türkiye Bursları
ile Türkiye’de bu bölümü okumak fikri nasıl gelişti?
Ensara Tufek: Açıkçası bir anlamda tesadüflerin bir araya gelmesi ile oldu. Babamın sevdiğim
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bölümü okumam konusundaki desteği bu bursları
benim karşıma getiren şeydir belki de.. Babam bir
gün radyodan Türkiye Bursları programını duydu
ve bana haber verdi. Bende büyük bir heyecan ile
gerekli belgelerimi hazırlayıp, başvurumu yaptım.
Ama doğrusunu söylemek gerekirse çok umutsuzdum bursun çıkacağı konusunda. Çıkmasını
çok istiyordum fakat birazda imkansız gibi bakıyordum. Fakat bir gece kardeşimle olumlu haberi
duyunca kendimizden geçtik. Gecenin bir yarısı
bağırdığımızı hatırlıyorum. Tüm aile uyanmıştı o
sevinçle. Tabi çok mutlu olmuştum. Dahası mülakata hak kazanmıştım İstediğim bölümü okuma
gibi bir hakka erişme fırsatı böylece doğmuştu.
Abdurrahman Badeci: Bosna’daki eğitimin
hakkında ne söylemek istersin? Neden türkiye’yi
seçtin?
Ensara Tufek: Türk ve Boşnak kültürünün birbirine benzediğini söylememe bile gerek yok.
Yıllarca Osmanlı himayesinde yaşamış olmanın
Bosna’ya kattığı şeyler azımsanacak şeyler değil.
Bosna’da bir kültürün oluşmasına vesile olan Osmanlı’dan her anlamda nemalanmamak mümkün
değil. Nihayetinde yaşayışı ve kültürü ile Türkiye
ile olan benzerlikler Türkiye’yi seçmemde büyük
etken. Ve tabi diğer yandan rahat yaşanabilecek
bir ülke Türkiye. Ucuz ve güvenilir bir şehir. Dahası bölümümü okuyabileceğim üniversitelerin
bulunuyor olması da Türkiye’yi seçmemde etken.

Abdurrahman Badeci: Başka?
Ensara Tufek: Bunun yanında yemekler neredeyse aynı, sadece Türkiye’de daha çok baharat
kullanılıyor ve bana tadı biraz acı geliyor. İnsanlar
sıcakkanlı, dini bayram kutlamaları çok benziyor.
Mesela bizde yaşlıların el öpme kültürü yok. Biz
sadece sarılırız. Türk Kahvesi ile ve Boşnak kahvesinin tadı aynı ama yapılışları farklı. Boşnak kahvesinde kahve kaynak su ile karıştırılır ve öyle ocakta
tekrar kaynamasına kadar beklenir. Kaynadıktan
sonra bir fincan kaynak su tekrar eklenir.
Abdurrahman Badeci: Umduğunu bulabildin
mi peki? Mesela İzmir’de seni rahatsız eden şeyler
oldu mu?
Ensara Tufek: Umduğumu buldum aslında ve
evet, rahatsız eden şeyler olmadı değil. Yine de
bir öğrenci olarak İzmir gibi bir şehirde yaşamayı seviyorum. Öğrenmek, eğlenmek ve gezmek
için harika bir yer. Olanaklar çok. Tam bana göre.
Yalnız kışın memleketimi çok özlüyorum. Kışın
Bosna Hersek masal gibi. Geçen sene Tömer’e
gittim. Tömer’deyken farklı farklı ülkelerden öğrenciler oldukları için onların kültürü ile karşılaşmış oldum. Bu deneyim dahi Türkiye’yi seçtiğime

pişman ettirmedi. Benim için çok faydalı oldu.
Hem arkadaşlık yaptık hem de Türkçe öğrendik.
Ege Üniversitesinde aldığım eğitimden çok memnunum. Açıkcası verilen eğitimden sonra araştırmaya ve deney yapmaya daha da meraklı oldum.
Bilime karşı sevgim arttı.
Türkiye’ye gelmeden önce beklentilerim neler olduğunu hatırlamıyorum bile. Her şey öyle çabuk
gerçekleşti ki! Aldığım eğitimden ve Türkiye’deki
yaşamından çok şükür çok memnunum. Geldiğim
için hiç bir zaman pişman olmadım. Genel olarak hayal kırıklığına uğramaktan korktuğum için
hayattan ve insanlardan beklentilerim yok. Bazı
şeyleri hayal ediyorum, içimden istiyorum ama
beklemiyorum. Türkiye Burslarına başvurduğumda da öyle düşünüyordum. Beklentilerimi yüksek
tutmayı sevmiyorum. Öyle insan daha rahat ediyor. Asgari olana razı olmak hayatı daha yaşanılabilir kılıyor. Mûtedil olmak yani..
Abdurrahman Badeci: Neden Biyokimya bölümünü seçtin? Daha başka bir sürü alan varken?
Ensara Tufek: Aslında ben genetik okumak istedim, onu da Bosna Hersek’te kazandım. Ama
Türkiye Bursları başvurduğumda genetik bölümü
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Abdurrahman Badeci: Türkiye burslarını faydalı buluyor musun?
Ensara Tufek: Türkiye Bursları’nın sunduğu imkanlar her öğrenci için bulunmaz nimet. Eğitim
kalitesi ve geçinme imkanları açısından ve de Türkiye ve Türk halkının misafirperverliği açısından
da diyebileceğim ekstra bir şey yok. En azından
Bosna Hersek’ten gelen tüm arkadaşlar için bunu
söyleyebilirim.
Abdurrahman Badeci: Türkiye senin için bir
öğrenci olmanın dışında bir Bosna Hersekli olarak
ne ifade ediyor? Gelmeden önce neydi senin için
Türkiye?

yoktu. Ona en yakın biyokimya bölümü vardı ve
sadece Ege üniversitesinde. Ege’deki biyokimya
bölmü ile alakalı araştırmalar yaptım. Ders programı hoşuma gitti ve biyokimya bölümü seçtim.
Başvurumu bitirip gönderdim. Bir ay sonra mülakata çağırıldım. Ne kadar heyecanlı olsamda
mülakata sakin ve emin bir şekilde girdim. Güzel
geçti. İçimde bir ümit vardı. Türkiye’de okuması bana çok uzak geliyordu, hayal gibi. Ardından
gelen sonuçla, harika haberi aldım. Ege Üniversitesinde biyokimya bölümü kazandım. Çok mutlu
oldum, ailem de. İzmir’e uçakla geldim. Emniyetteki işlerimi hal ettikten sonra eğitim sürecimde
başlamış oldu.
Abdurrahman Badeci: Ensara yaklaşık iki
yıldır Türkiye’de, Türkiye Bursları kapsamında
eğitim görüyorsun. İki yıllık süreçte Türkiye’deki
eğitim sana ne kattı? Ne gibi faydalarını gördün?
Ensara Tufek: Bosna Hersek’in ekonomik durumu kötü olduğu için üniversiteler de haliyle yeni
ve modern cihazlar alamıyor. Bu tabi eğitimin belli
bir standarda oturmasını zorlaştırıyor. Zira benim bölümü için laboratuvar ve laboratuvardaki
cihazlar çok önemli. Türkiye bu açıdan beni ziyadesiyle tatmin etti. Eksiklikler yok mu? Tabi ki var
ama yine de bir standardı var. Türkiye okuduğum
bölümün imkanlarını sonuna kadar seferber ediyor. Ama şöyle diyeylim Bosna Hersek sanat ve
edebiyat okumak için harika bir yer. Doğu ve Batı
arasında, Avrupa’nın kalbinde.

SÖYLESİ 80

Ensara Tufek: Türkiye bizim kardeş ülkemiz.
Türk halkı bizim halkımıza benziyor. Türkiye’yi ve
Türkleri çok seviyoruz. Boşnaklar Türkler’e bağlı.
Bir Boşnak’ın Türkiye’yi sevmediğini hiç duymadım. Tatil yapmak için de harika ülke. Çok güzel
ve nispeten ucuz. Rüya ülke. Tarih eserleri ve doğal güzellikleriyle şehrime de benzeyen…Bir ruhu
var her şeyden önce. Türkiye benim için Bosna
Hersek’ten sonra sığınabileceğim tek yer.
Abdurrahman Badeci: YTB ve Türkiye Bursları, biliyorsun her sene öğrenciler için akademiler
düzenliyor. İki yıldır sende bu akademilere iştirak
ediyorsun. Akademileri nasıl buluyorsun. Faydalanabiliyor musun?
Ensara Tufek: İnanın okulum dışında severek,
isteyerek zaman geçirdiğim bir yer varsa o da düzenlenen akademiler. Bu anlamda akademideki
eğitim programının çok başarılı ve de gerekli olduğunu düşünüyorum.Çünkü bana kalırsa öğrenci
multidisipliner olmalıdır ve akademide işlediğimiz
dersler buna imkan sağlıyor. Farklı farklı alanlarda
dersler gördük ve bu bizi karakter anlamında da
daha çok geliştirdi.
Abdurrahman Badeci: Her Boydan Dergisi’ni
biliyorsun, Türkiye Bursları ile Türkiye’ye gelen
öğrencilerin kendi dillerinden yaptıkları çevirilerden oluşan bir dergi. Sende bu dergide çeviri yapıyorsun. Bu çevirilerin sana katkıları oluyor mu?
Ensara Tufek: Her Boydan dergisine yapılan çeviriler farklı açılardan değerlendirilebilir. İlk olarak
yazılı ve sözlü iletişimde Türkçe’ye hakimiyetimizi
arttırıyor. Bunun yanı sıra dergiyi okurken farklı
ülkelerden Türkçe’ye çevrilmiş şiirler ve metinlerle tanışıyorum Böylelikle kendime entelektüel

Eskiden mesela çok şiir okumazdım,
daha çok roman okurdum. Şimdi, dergi
sayesinde, şiire karşı ilgi ve sevgim arttı.
Bu da az bir şey değil.
Şairlerden en çok Ahmet Haşim’i
seviyorum. En sevdiğim şiiri ‘ Bir Günün
Sonunda Arzu’.
anlamda bir yatırım yapıyorum. Eskiden mesela
çok şiir okumazdım, daha çok roman okurdum.
Şimdi, dergi sayesinde, şiire karşı ilgi ve sevgim
arttı. Bu da az bir şey değil.
Abdurrahman Badeci: Edebiyata olan ilgin
ortada. Anladığım kadarıyla kitaplarla da aran
fena değil. Türkiye’de seni besleyen edebiyatçıları
say desem?
Ensara Tufek: Türkiye’de edebiyat sahasında
en beğendiğim isim Nasreddin Hoca. Nasreddin
Hoca’nın hikayeleri kısa, komik ve çok anlamlı. Doğrusu Hoca’nın hikayeleri okurken zorlanmıyorum ve derin düşünmeye başlıyorum. Türk
edebiyatında en çok hikaye türünde eserler okumayı seviyorum. Çünkü İslami hassasiyetten mi
demeliyim bilmiyorum, kıssalar Türkiyenin ruhuna çok uygun. Belki de ondan.. Ömer Seyfettin’in
hikayeleri mesela çok hoşuma gitti. Şairlerden en
çok Ahmet Haşim’i seviyorum. En sevdiğim şiiri ‘
Bir Günün Sonunda Arzu’.
Abdurrahman Badeci: Peki kendi edebiyatından ve şiirinden en çok kimleri beğeniyorsun?
Ensara Tufek: Her edebiyatın kendi bünyesi ve
özelliklerine uygun nazım şekilleri vardır. Ben en
çok Boşnak edebiyatını seviyorum. En sevdiğim
edebiyatçı Ivo Andriç. 1961 yılında Drina Köprüsü romanıyla Nobel Edebiyat Ödülünü alan nadide romancımız. Yazarın en büyük özelliği kitaplarindaki olayları tarafsızlıkla anlatabilmesi.. Meşa
Selimoviç’i de çok beğeniyorum. Onun Derviş ve
Ölüm adlı eseri beni mahvetmiştir.. Okunmasını
tavsiye ederim. Onların yanında Ethem Mulabdiç’i, Enver Çolakoviç’i ve Mak Dizdar’ı çok be-

ğeniyorum. Mak Dizdar en sevdiğim şair. Şiirlerde
Bosna Hersek’in güzellikleri hakkında yazıyor.
Abdurrahman Badeci: Okulunu bitirdikten
sonra ne yapmayı düşünüyorsun peki?
Ensara Tufek: Küçük yaşlarımdan beri hep laboratuvarda çalışmayı istedim. Her zaman kendimi beyaz önlükle görüyordum. Lisedeyken en
sevdiğim dersler biyoloji ve kimya idi. Bilimsel
çalışmaları, deneyleri ve araştırmayı seviyorum.
Etrafımda çok ciddi hasta insanlar var, onlara da
bir şekilde yardım etmek için bu bölümü seçtim.
Hasta insanlarla çalışmak için cesaretim yok, o
yüzden doktor olamazdım ben. Bir kişiye çok
hasta olduğunu ya da iyileşmesi için çok pahalı bir
ilaç alması gerektiğini söyleyemem. O yüzden laboratuvarda çalışmayı tercih ediyorum. Özellikle
kanser ile ilgili araştırma laboratuvarında çalışmak
istiyorum. Ve tabi eğitim bitikten sonra memleketime dönmek. Bana bu kadar büyük şans verildiği için kendimi sorumlu hissediyorum. Okuduğum bölüm, meslek açısından bir çok olanak
sunuyor ve umarımda Türkiye’de aldığım eğitim
Bosna Hersek’te değerlendirebilirim.
Abdurrahman Badeci: Ensara vakit ayırdığın
için teşekkür ederim. Okulunda ve çalışmalarında
başarılar dilerim.
Ensara Tufek: Ben teşekkür ederim. Bana
kendimi anlatma fırsatı verdiğiniz için. Ayrıca bu
dergiye katkı sağlayan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çeviriler ile Türkçe’mize ve kendi
dilimize hakimiyet sağlamamıza yardım ederken,
röportajlarla kendimizi ifade etme olanağı da sağlamış oluyor.
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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.

ҮНСІЗДІК
Түннің пердесін түсірген қол...
Жымиып
Жарыққа қарады,
Құмырада тынысы тарылған
Бір шөкім бұлт –
Жарық.
Түннің жанарын түйреген жебеден
Ағарып
Із қалды.
Терезенің сыртында,
Түнді тіліп ақты – жұлдыз.

SESSİZLİK
Gecenin perdelerini indiren el...
Bakıp ışığa
Şişenin dibinde sıkışmış
Bir tutam buluta gülümsedi.
Karanlığın gözevlerinden fırlayan
oktan
Ağarmış bir iz kaldı,
Pencerenin dışında
kayıp, geceyi biçerken yıldız.

Çeviren: Marzhan Kaliyeva
Kazakistanlı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi
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OĞUZ OĞLUNA KIPÇAK KIZINDAN MEKTUP...
Oğuz oğlu, ben bir Kıpçak kardeşin
Altay idi bizim ortak anamız
Uzaklara gittin fakat, nerdesin?
Yıllar önce ayrılmıştı aramız.
Mektup yazıp, bir haber almak için
Kalem aldım elime sabırsızca
Kardeşin hal hatrını sormak için
Gözyaşları döküldü yanı sıra
Ben bir aydım, sen bir güneş parlayan
Etrafımız gözü çarpar aydınlık
Gittin sonra... Yürek kaldı ağlayan
Çaremiz ne, biz ikimiz yalnızdık.
Uzaklara gittin atayurdundan
Kalıverdik gözyaşları tutmadan
Yurt tuttun bütün yurtlar yurdundan,
Yaşamadık hasret, kaygı yutmadan
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Bu dünyada neler, neler görmedin
Kavga, savaş, gözyaşları, ölümler
Düşmanlara namusunu vermedin
Çeksen bile zorluk, kaygı, zulümler
Cesurluk var halis senin kanın da
Oğuz oğlu! Kahramanlık seçilmez!
Şehitlerim aziz... Veren canın da
Hiçbir zaman ‘’Çanakkale Geçilmez’’!!!
Özledik hep, getiremem onu dile
Söylemek istediğim sözler çoktur...
Ne kadar uzaklarda kalsak bile
Türk’ün Türkten başka dostu yoktur!!!

Zhazira Tashmatova
Kazakistanlı. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Lehçeler Bölümü Doktora Öğrencisi.
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IBIRAY ALTINSARİN
(1841-1889), Kostanay vilayeti, şimdiki Ibray Altınsarin (eski
Zatabolsk) ilçesinde doğmuş,
aynı yerde İnspektör gölü civarında ölmüştür. Rusya hükümdarına bağlılığıyla bilinen
Balgoca Bey’in torunu olması
sebebiyle Orinbar’da açılan
özel bir okulda okumuştur.
Tercümanlık yapmış, Kazak
okulları açmış, öğretmenlikle
meşgul olmuştur. Fakat Rus
sömürgecilerinin bu okulu açmaları tamamen misyonerlik
amaçlıdır. Aydın bir eğitimci
olarak halkına hizmet etmeyi
amaç edinmiş olan Ibıray Kazak gençleri eğitmek için okullar açmış, kitaplar yazmıştır.
1879 yılında ünlü “Kazak Hrestomatiyası” (Kazak Antolojisi)
adlı eseri hazırlamıştır. Kitap
sömürgecilerin isteği ile Rus
harfleri ile yazılmıştır. Kitaplarını, Profesör Ilminski’nin resmî
pedagojik sistemini almadan,
Rusların tanınmış demokratik
pedagoji esasına bağlı olarak
yazmıştır. Kazak Edebiyatının
temellerini atan ünlü şâir, nesir
yazarı. O, Kazak çocuk edebiyatının babası olarak anılır..
Günümüzde Ibıray’ın eserleri
sık sık basılmakta bu konudaki
araştırmalar da yazılıp yayınlanmaktadır.
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БҰЛ КІМ?
“Бала, бала, бала” деп,
Түнде шошып оянған.
Түн ұйқысын төрт бөліп,
Түнде бесік таянған.
Аялы қолда талпынтқан,
Қаймақты сүттей қалқытқан.
Суық болса жөргегін,
Қорғасын оқтай балқытқан.
Айналасына ас қойып,
Изені көлдей шалқытқан.
Қолын қатты тигізбей,
Кірлі көйлек кигізбей,
Иісін жұпар анқытқан.

BU KİMDİR?
“Yavrum, yavrum, yavrum” diye,
Uykusundan gece kalkan.
Uykusunu dörde bölüp,
Beşiklere hep koşturan.
Şefkatlı kolunda uyutan,
Sanki kırılacak bir cam.
Soğuk ise kundağın,
Çabucak da ısıtan.
Çevreyi yemeğe doldurup,
Çölü göle dönüştüren.
Hep haffifce dokunan
Pis giysiler giydirmeyip,
Misler gibi kokturan.

Çeviren: Zhanyl Bozayeva
Yunanistanlı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi.
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MİTRUSH KUTELİ
Pogradec, 13 Eylül 1907 Tiran, 4 Mayıs 1967) yazar,
çevirmen ve Arnavut ekonomist .

MË Dİ A NUK MË Dİ
Më di a nuk më di se qaj,
më di a nuk më di se vuaj
në orët e thella të natës,
kur ngrihem i çmëndur të shkruaj
me gjakun e zemrës të shkruaj.
Më di a nuk më di se agimet
më gjejnë pa gjumë në shtrat,
me shpirt të shkretuar nga dhembja,
e dhimbshëm i pres perëndimet,
me ankth i pres perëndimet.
Më di a nuk më di se sot
u drodha kur pashë pranverën, (vjeshtën)
që zbriste me flladet e prillit (tetorit),
e ëmbël siç ishte qëmot,
e hidhur siç ishte qëmot.
Më di a nuk më di se vuaj
në orët e thella të natës,
ku ndjehem nga jeta i huaj,
nga vëndi i lemjes i huaj.
Më di a nuk më di….
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BİLİYOR MUSUN, BİLMİYOR MUSUN?
Biliyor musun, bilmiyor musun ki ağlıyorum,
biliyor musun, bilmiyor musun ki acı çekiyorum,
gecenin derin saatlerinde.
Çılgınca ayaklandığım zaman yazmak için,
kalbimin kanıyla…
Biliyor musun, bilmiyor musun ki şafaklar
yatakta uykusuz buluyor beni.
Acıdan harab olmuş ruhumla,
ve acıyla günbatımlarını beklerim,
endişeyle günbatımlarını beklerim.
Biliyor musun, bilmiyor musun ki bugün
baharı, (sonbaharı) görünce ürperdim.
Nisanın (ekimin) esintileriyle iniyordu,
tatlı, geçen sene olduğu gibi,
acı, geçen sene olduğu gibi.
Biliyor musun, bilmiyor musun ki üzülüyorum
gecenin derin saatlerinde,
hayattan yabancı hissettiğimde
doğum yerinden yabancı.
Biliyor musun, bilmiyor musun?…

Çeviren: Flora Hajdarmataj
Arnavutluk’ta doğdu. Ege Üniversitesinde, Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
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ABAY KUNANBAYEV
Kazak Edebiyatı’nın en büyük şairi sayılan Abay Kunanbayev, Doğu Kazakistan’ın Şingiz dağında, 22 Ağustos 1845 tarihinde doğdu. Aynı zamanda besteci
ve filozof da olan Abay, ilk eğitimini özel hocalardan aldıktan sonra Semey’de
medreseye devam etti. Arap, Fars ve Rus edebiyatlarının yanı sıra klasik Osmanlı şairlerini de derinliğine öğrendi. Şiirleri ve yazılarıyla Kazakların bozkır
yaşamını ve geleneklerini ciddi bir eleştirel süzgeçten geçiren Abay, halkı göçebe düzeni terkedip yeni meslekler edinmeye ve kendilerini geliştirmeye teşvik ediyordu. Daha yaşarken bütün Kazak bozkırında şiirleri adeta ezberden
okunan Abay’ın düzyazıları ise, “Kara Sözder” adıyla bir kitapta toplanmıştır.
Abay, 23 Temmuz 1904’de yine Şingiz dağı sırtlarındaki Balaşakpak yaylasında vefat etti. Mezarı Semey vilayetine bağlı Abay ilçesindedir

ОН ТӨРТІНШІ СӨЗ
Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені - батыр
кісі дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық,
мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, езіне ойлағандай оларға
да болса игі еді демек, бұлар - жүрек ісі. Асықтық та - жүректің ісі. Тіл жүректің
айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады.
Қазақтың «жүректісі» мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын
жаманшылықтан тез жиып алғыш, көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптен
атының басын бұрып алуға жараған, әділетті ақыл мойындаған нәрсеге, қиын да болса,
мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге, оңай да болса, мойындамау - ерлік,
батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры - әншейін жүректі емес, қасқыр
жүректі деген сөз.
Қазақ та адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды, ақылдың сөзін ұғып аларлық
жүректе жігер, қайрат, байлаулылықтың жоқтығынан азады. Білімді білсе де, арсыз,
қайратсыздығынан ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір елігіп кеткен соң,
бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып
жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі - пәлеге,
жаманшылыққа еліртпек үшін, бірін-бірі «айда, батырлап!» қыздырып алады да,
артын ойлатпай, азғыратұғын сөздері. Әйтпесе құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа
терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі, үнемі жаманшылыққа, мақтанға
салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі, тәуір жігіт түгіл, әуелі адам ба өзі?
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ON DÖRDÜNCÜ SÖZ
İnsanın en değerli parçası, kalbidir. Kazaklarda “cesur” ve “korkak” anlamına gelen
tabirler “cürek” (yürek) sözcüğünden türetilmiştir. Halk arasında, batır (bahadır) “cürekti” yani hakiki kalp sahibi, korkaksa “cüreksiz” yani kalpsiz demektir. İnsandaki iyi
kalplilik, merhamet, şefkat gibi en insani sıfatlar yürekte doğar. Hatta acelecilik de
yürekten gelir. Dil kalbe itaat ederse yalan söylemez; şayet yalan söylüyorsa, o vakit
kalbine ihanet etmiştir.
Halis bir kalbe sahip olan insan sözüne sadık; sürüyü köpek gibi takip etmeyen; en ağır
koşullarda bile insanları doğru yola ileten; ne denli zor olursa olsun gerçeği kabul eden
ve haksızlığa boyun eğmeyen birisidir. Bahadırlar böyle insanlardır – onların göğsünde
bir kurdun değil, bir insanın titreyen kalbi bulunur.
Kazak da insan evladıdır ve yanılmak insana mahsustur. Ama o aptal olduğu için değil
de, sağduyunun sesine kulak verecek gücü ve dayanıklılığı gösteremediği için yanılmakta. Bunun kabahatlisi de kalp.
İnsanların “bilmeden kötülük yaptık” demelerine hiç mi hiç inanmıyorum. İşin aslı bu
durum, irade zayıflığından ve onuru ayaklar altına almaktan kaynaklanıyor. Kötülüğü
bir kere tatmış olanlar ondan kolaylıkla vazgeçemez. Bu yiğitlik herkesin harcı değildir.
Farkettim ki bahadırlara “çetin cigit, cesur cigit, zeki cigit” diye lakaplar verip isimler
koyarak onları belaya uğratıyorlar... Ama herkes bilir ki onurunu yitirmiş ve haya duygusu kalmamış olana; kontrolünü kaybeden ve ahlaksızlık işleyene bırakın “cigit”i, adam
bile denemez!..

Çeviren: Marzhan Kaliyeva
Kazakistanlı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi
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Gulam
Mohiyuddin
Enis
Afganistan’nın
İlk Özel Gazetecisi
Gulam Muhiyuddin’nin ailesi bilinmeyen bir nedenle Afganistan’ın tarihi Gazne şehrinin ‘Mugur’ bölgesinden Mısır’a göç etmiş ve orada ticaretle meşgul olmuştur.
Enis temel eğitimini Mısır’da tamamlamış, Arap dilini ve edebiyatını iyi bir şekilde öğrenmişti. O sırada
eğitiminden sonra ülkesini dönmeye karar vermişti.
Enis’in Afganistan’a dönüş tarihi 1921 yıl olarak kayıt edilmektedir. Afganistan’a döndükten sonra ilkönce Herat şehrinde iki yıl yaşadı ve ‘Sa’diye’ camisinde Deri edebiyatı ve yazarlık öğrendi. 1925 yılın
sonlarında ise Herat’tan Kabil’e gitti. Kabil’de ‘deh Afganan’ çarşısında oturmayı tercih etti.
Enis’in bir hedefi vardı; halkını yayın yoluyla aydınlatmak istiyordu ve bunun için kendi adıyla bir gazete
yayınlamaya karar verdi.
Enis gazetesini kurduktan sonra var güçüyle halkın düşüncesini aydınlatmak için çabaladı. Toplum sorunlarını teşhis etti, açıkladı ve çözüm yolunu gösterdi.
Enis gazetesini kabil’da yayınlamaya 1928 yılına kadar devam etti. Bu tarihte Amanullah Han Saltanatın
son ermesinden sonra da farklı yerlerde kesintilerle gazeteciliğe devam etti. 1938 yılında Tüberküloz
hastalığına yakalandı ve vefat etti. Geriye ‘Buhran ve Necat’ ile ‘Nida-ye Talıye Maarif ’ adlarıyla iki
kitap ve hala yayınlanmaya devam eden Enis gazetesini biraktı. Enis’in adı, bu eserleriyle Afganistan’nin
unutulmazları arasına girdi.

Ruhullah Rahimi
Kamerunlu. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku öğrencisi.
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AFGANİSTAN GAZETELERİ
Şems’ün-Nahar,
Afganistan’nın İlk Gazetesi

Sabah 8 Gazetesi

Şems’ün-Nehar Afganistan’nin ilk gazetesi olarak 1873 yılında Emir Şir
Ali Han tarafından kabil
şehrinde, Mirza Abdul
Ali Han müdürlüğünde
yayına başladı.

Şems’ün-Nehar Afganistan’nin ilk gazetesi olarak 1873 yılında Emir Şir
Ali Han tarafından kabil
şehrinde, Mirza Abdul
Ali Han müdürlüğünde
yayına başladı.

Gazetenin amacı, devletin
kararnamelerini
yayınlamak, gençleri ve
devletin görevlilerini aydınlatmak, dünyadaki siyasal-toplumsal, ekonomik, kültürel, yeni icatlar
ve gelişmeler hakkında bilgi vermekti.
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kararnamelerini
yayınlamak, gençleri ve
devletin görevlilerini aydınlatmak, dünyadaki siyasal-toplumsal, ekonomik, kültürel, yeni icatlar
ve gelişmeler hakkında bilgi vermekti.

Şems’ün-Nehar farsça olarak ve belli zamanlarda çeşitli sayfa sayılarında yayınlanıyordu.

Şems’ün-Nehar farsça olarak ve belli zamanlarda çeşitli sayfa sayılarında yayınlanıyordu.

Bu gazete (1879-1880) tarihinde ikinci Afgan-İngiliz savaşı başladıktan sonra ve İngiliz askerleri
kabil’i ele geçirdikten sonra kapandı ve bir daha
yayınlanmadan Afganistan’nın ilk gazetesi olarak
tarihe geçti.

Bu gazete (1879-1880) tarihinde ikinci Afgan-İngiliz savaşı başladıktan sonra ve İngiliz askerleri
kabil’i ele geçirdikten sonra kapandı ve bir daha
yayınlanmadan Afganistan’nın ilk gazetesi olarak
tarihe geçti.

Şems’ün-Nehar gazetesi başlangıçtan yayın hayatının sonuna kadar toplam 48 sayı yayınlanmıştır.

Şems’ün-Nehar gazetesi başlangıçtan yayın hayatının sonuna kadar toplam 48 sayı yayınlanmıştır.

Enis Gazetesi
Enis Afganistan’ın en eski basılı gazetelerinden biridir. Bu gazetenin ilk baskısı 1927 yılında Mehiddin Enis’in eliyle Kabil şehrinde gerçekleşmiştir. Bu gazete şu anda Kültür Bakanlığı tarafından yüzde sekseni Deri dilliyle ve yüzde yirmisi ise Peştu dilliyle
yayınlanıyor. Enis gazetesi günde 2200 ila 2500 adet basılmakta
ve Kabil dahil Afganistan illerinin çoğunda dağıtılmaktadır. Enis gazetesi devlet tarafından finanse edilmekte ve şu anda gazetede 43 kişi çalışmaktadır.

Khatera Sadat
Afganistanlı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi.
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ABDUL KAHHAR ASİ
Abdulkahhar Asi, Afganistan’da (1981_1991) yılları arasında
adını duyurmuş yeni nesil şairlerinden biridir. Asi yenilikçi bir
olmakla birlikte klasik tarzlarda da şiir yazıyordu. O kendine
verdiği sözü tutarak yılda bir şiir kitabı yayımlıyordu. Onun
şiirleri, aşka ve Afganistan’a dairdir.
Asi Afganistan’nın Pencşir şehrinde Melime denilen bölgede
doğmuş ve Kabil’de büyümüştür. Onun hereketli ruhu hem
simasına hem de şiirlerine yansımıştır.
Asi söyleyeceklerini açıkça söyleyen ülkesinin derdiyle dertlenen bir şairdi. Bunun yanında
romantik duygulara da sahipti.
“Ez Ateş Ez Berişim” adlı kitabı onun duygularını en güzel şeklinde anlatmaktadır.
“Ez Cezire-i Hûn” kitabı ise 1992’den sonra Afganistan’ın durumu anlatıyor, Asi’nin savaşçılara ve savaşlara karşı duruşunu ortaya koyuyor.
Bu savaşların devam etmesi birçok Afganistanlı gibi Asi’yi de göç etmeye mecbur bıraktı. Asi
de bu sırada vatandan ve vatandaşlarından uzaklaşmışken dili farklı olmayan bir ülkeye gitmeye tercih etti ve 1994’te ailesi ile beraber İran’a gidip Meşhet’te kaldı. Bu sırada İran’da
Afganlı ve İran’lı şairlerle iliteşim kurmaya çalıştı ve orda birçok kitap ve makale yazıp bastı.
Bir süre sonra İran devleti Asi’nin orada kalınmasına izin vermedi ve o da kendi ülkesine
geri döndü.
Dönerken Afganistanlı sanatçı Ferhat Derya’ya Hafiz’in bu beytini yazmıştı:
Gurbet ve gariplik derdini çekemiyorum madem
Giderim kendi memleketime, orda bey olurum
Asi ve Ferhat Derya arasında Kabil’de daha önce de yakın arkadaşlık vardı. Asi Afganistan’a
döndükten sonra çok zaman geçmeden Kabil’de paatlamada şehit oldu.
“Makala-e Gul-i Suri, Lala-yi Bera-yi Melime, Dîvan-i Aşıkâne , Gazel-i Men ve Gam-e Men,
Tenhâ Veli Hamîşe, Ez Cezire-i Hûn, Ez Ateş Ez Brişim, Asi’nin önemli kitaplarındandır.
Asi’nin “Ağaz-i Yek Payan” adlı eseri de Afganistan’daki iç savaş sırasında savaşçılara esir
olduğu günlerin hatıralarıdır.
Abdulkahhar Asi’nin, aralarında “İran Seyehatnâmesi”nin de olduğu hala basılmayan birçok şiirleri ve eserleri ailesinde bulunmaktadır. “Ez Ateş Ez Brişim” adlı kitabı ise Asi’nin
ölümünden sonra şairin dostu olan Afganistanlı sanatçı Ferhat Derya tarafından Avrupa’da
bastırılmıştır.
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Ben ırmak kenarına yerleşen aşık ağacım,
Bu ırmağın sesi işlemiştir havama
Bulutlardan da bir fayda gördüğüm yok,
Bana yalnız bahar tanıdık bir huzur verir
Sudan, topraktan, ateşten boyum posum,
Ayaklarım âşıkça yerleri kuşatmıştır
Yapraklarımda bir kalp çarpar özlemle,
Dal dal boy sürer dallarımım divaneliği
Binlerce kez daha açacağım böyle
Bu topraktan, bu havadan, sesim yeterse eğer

من آن درخت عاشــقم كه ســاحيل اســت جاي من
صــداي رودخانه اي نشســته در هواي من
ز ابرهــاي قبله هــم متتعي مني برم
مــرا بهار مي كند حضور آشــناي من
ز آب و خــاك آتــي قد و قيام كرده ام
زمني عاشــقانه اي گرفته اســت پاي من
بــه برگ برگ مــن ديل ز انتظار مي تپد
به شــاخه شــاخه مي دود جنون ريشــه هاي من
هزار بار ديگرم رس شــكوفه كردن اســت
 اگر رســد نواي من، از اين هوا،از ايــن زمني

Çeviren: Abdul Bashir Sorrash
Afganistanlı. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi.
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NDRİÇİM ADEMAJ
Genç şair, 1990 Prizren’de doğdu. İlk şiirleri 2008’de “Güneşi
Arıyorum” adlı kitabında yayınlandı. “Kapı” adıyla ikinci kitabı ise 2012’de yayınlandı. Son
olarak 2015’te “Demircilerin
Sokağından Şarkılar” adlı kitabı
yayınlandı. Onun çalışmaları da
farklı ulusal ve uluslararası edebiyat dergilerinde yer almıştır.

INFUZION
Po pikin sytë e mbramjes
si pikat në shishen e infuzionit,
që po e shtrëngon krahun tënd të rrudhur…
Sonte i kam pa sytë ma të bukur në botë
tek flejnë lodhshëm në shtratin e këtij spitali të errët,
t’kam pa të lodhur e të mpirë për të parën herë,
e kam pa dhembjen tënde
që rrin si neon i zbehtë
mbi heshtjen e natës…
Ne kemi qenë këtu disa herë tjera
herën e parë kur linda un’,
ti mbaje në kyçin e dorës emrin tim,
atëherë ishe e njomë
si nxënësja e shkëlqyeshme në ditën e parë të shkollës,
kurrë s’ke menduar se do të shkriheshe në jetë si ky infuzion
i mërzitshëm,
se jetët tona janë veç dy gjethe të zverdhura vjeshte…
Sirenat vijnë e sjellin të tjera gra,
të tjerë djem të vrarë, të dehur
në rrugët e palara të Prizrenit,
makina që shtyjnë njëra-tjetrën
për te varret fqinje të spitalit,
ti veç po flen,
ti po merr frymë…
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SERUM
Damlıyor gecenin gözleri,
senin buruşuk kolunu sıkan
serumun şişesindeki damlalar gibi...
Dünyanın en güzel gözlerini gördüm bu gece,
bu karanlık hastanenin yatağında yorgun uyurken,
ilk defa yorgun ve uyuşmuş halde gördüm seni,
gecenin sessizliğinin üstünde
soluk bir neon gibi duran senin
gördüm acılar çektiğini...
Biz buraya birkaç kere gelmiştik
ilkin, ben doğduğumda
sen kol bileğinde tutuyordun benim ismimi;
o zamanlar inceydin.
Okulun ilk günündeki mükemmel öğrenci gibi
hiç düşünmedin, bu sıkıcı serum gibi eriyeceğin hayatı
çün bizim hayatlarımız sararmış
iki sonbahar yaprağıdır...
Sirenler çalar ve diğer kadınlar getirir,
vurulmuş diğer erkekler,
Prizren’in yıkanmamış yollarında sarhoş olan,
hastanenin yanındaki mezarlığa birbirlerini iten arabalar,
sen sadece uyuyorsun,
sen sadece nefes alıyorsun...
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M’kujtohet kur luaja me flokët e tu të gjatë
e ti më tregoje histori të shkurta
për ata që shkuan e që do të vijnë,
për mërzinë e babës
për fëmijërinë e vëllait,
vetëm për ne nuk folëm kurrë,
ani çka, sonte do të më dëgjoshë gjatë
sonte, s’do të më thuash asgjë
për netët kur kthehesha në shtëpi i dehur,
për kohën e çuar dëm,
për femrat që i kam dashtë,
e që s’më kanë dashtë
kurrë më shumë se ti…
Moti kam dashtë me gjet një këngë për ty
por kurrë nuk kam pas kohë,
kam qenë duke pirë për atë
që shkoi me avionin e parë për në Qytetin e Largët
ku derdhen kanalizimet e krejt tradhtive të botës,
moti kam dashtë me të dashtë me sy…
S’ka rëndësi,
veç ti të çohesh,
qe, drita po del me do pika shiu të hutuara,
qe, edhe unë jam k’tu
duke i pa sytë ma të dashtun në botë,
qe, po zgjohesh nga një andërr e keqe
që po ikë si një taksi e pathirrur
me pikat e fundit të këtij infuzioni…
Mbahu,
e kemi krejt kohën e botës për të vdekur…
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Senin uzun saçlarınla oynadığımı hatırlıyorum;
sen ise kıssalar anlatıyordun;
gidenler ve gelecek olanlar için,
babamın can sınkıntısı için,
kardeşimin çocukluğu için.
Sadece birbirimiz hakkında konuşmadık.
Olsun, bu gece uzun dinleyeceksin beni.
Bu gece, hiçbir şey demeyeceksin
eve sarhoş geldiğim geceler için,
boş geçirdiğim zaman için,
sevdiğim kadınlar için,
ki senden hiçbir zaman daha çok sevmediler...
Uzun zaman istedim, senin için bir şarkı bulmayı
ama hiçbir zaman vaktim olmadı.
İçmekteydim ilk uçakla Uzak Şehre giden onun için
Dünyanın tüm ihanetlerinin kanalizasyonların döküldüğü yer,
Uzun zaman istedim seni gözle sevmeyi...
Önemli değil.
sadece sen kalk!
işte, ışık görünüyor birkaç şaşkın yağmur damlalarıyla
işte, ben de burdayım,
dünyanın en güzel gözlerine bakarken.
İşte, uyanıyorsun kötü bir rüyadan;
ki kaçıyor çağrılmamış bir taksi gibi,
bu serumun son damlalarıyla...
Dayan,
Ölmek için ise dünyanın zamanı bizim...

Çeviren: Festim Rizanaj
Kosovalı. Anadolu Üniversitesi, Basn ve Yayın Bölümü Doktora Öğrencisi.
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Turatbek Mantayev:
TÜRKLER ÇOK MERAKLI İNSANLAR
Röportaj: Metin Erol
Metin Erol: Turatbek Mantayev… Seninle ilk
tanıştığımız günü hatırlıyorum. Türkiye’deki eğitimimden sonra ülkemin Cumhurbaşkanı olacağım,
demiştin. İnsanlar hayalleriyle yaşar ve hayallerinin peşinden koşarak hayatta büyük işler yaparlar.
Sen Türkiye’ye hangi hayallerle geldin?
Turatbek Mantayev: Evet, ben de hatırlıyorum. Sizinle YTB tarafından düzenlenmekte olan
Uluslararası Öğrenci Akademisi’nde tanışmıştık.
Çok güzel günler ve harika insanlardı. Bu güzel
ortamları seviyorum. Aslında o sözü şaka karışık
söylemiştim (Gülümseme). Cumhurbaşkanı çok
zor görevdir. Sonuçta bütün bir halk kendi hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için kendi seçimini
yapar ve cumhurbaşkanını seçer. Devlet başkanı
da kendine güvenen ve kendisini seçen ulusunun
beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmeli, kendine verilen büyük görevi maharetle yerine getirmelidir. Ancak insanlar hayallerle yaşar ve hayallerinin peşinden koşarak büyük işler yaparlar. Bu
sözünüze tamamıyla katılıyorum. Benim en büyük
hayalim, doktora eğitimimi devam ettirmekte olduğum kendi alanımın uzmanı olmaktır. Doktora
eğitimim esnasında Türk Tarihi alanının önde gelen hocalarından eğitim almaktayım. Eğitim görmekte olduğum Ege Üniversitesi Türk Dünyası
Araştırmaları Enstitüsü de Türkiye’nin dikkate
değer eğitim merkezlerinden biridir. Üniversitemi
ve ders aldığım saygıdeğer hocalarımı çok seviyorum. En büyük hayalim, bu hocalarım gibi kendimi
iyi bir akademisyen olarak yetiştirmek.
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Metin Erol: Türkiye’de eğitim görmektesin.
Türkiye’de okuyan uluslararası bir öğrenci olarak,
Türkiye’nin uluslararası sahadaki yerini nasıl değerlendiriyorsun?
Turatbek Mantayev: Türkiye, doğal güzellikleri, tarihi, kültürel dokusuyla benzersiz bir ülkedir.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye tarihi güzellikleriyle bir açık hava müzesi olarak

nitelenebilir. Her medeniyetin oluşturduğu birikimi günümüze kadar çok renkli bir yapıda taşıyan
Türkiye, kültürün ve sanatın sürekli canlı bir şekilde yoğrulduğu ve geliştiği eşsiz bir ülke olarak tüm
dünyanın ilgisini çekmektedir. Dağları, akarsuları,
mağaraları, kayak merkezleri, sahilleriyle adeta
bir cenneti andıran Türkiye’de hemen hemen her
ilin turistik açıdan ayrı bir yeri ve değeri bulunmaktadır. Türkiye, ekonomi olarak dünyanın hızla gelişen ve en büyük 20 ekonomisinden biridir.
Türk insanı kendi kültürel değerine sadık, çalışkan,
güler yüzlü ve cana yakın insanlardır. Çok misafirperver ve insanları renklerine göre birbirinden
ayrı koymazlar. Bu etkenler, daima Türkiye’yi uluslararası sahada yukarıya taşıyacak kanaatindeyim.
Metin Erol: Avrasya ilginç bir coğrafya, sence
Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki ilişkiler ne
şekilde geliştirilebilir?
Turatbek Mantayev: Avrasya coğrafyasının,
geçmişten günümüze kadar Türk insanına hiçte yabancı olmadığı kanaatindeyim. Günümüzde sadece Anadolu ahalisinin kimlik olarak taşıdığı “Türk”
kavramı ilk olarak İç Asya ve Orta Asya’nın engin
bozkırlarında neşet etmiş ve bir askeri-siyasi te-

şekkül, bir devlet kuramı, en önemlisi bir uygarlık
olarak Avrasya kıtasına yayılmış ve genişlemiştir.
Günümüzde Türkiye İç ve Orta Asya’daki Türk
soylu, akraba topluluklarla daha da yakınlaşmakta ve kucaklaşmakta, kardeşlik ve tarihi bağlarını
daha da pekiştirmekte, ortak kültürel değerleri ve
tarihi geçmişleri çerçevesinde ülkeler arası ilişkilerini daha da öncü safhalara taşımaktadırlar. Bu
bağlamda, Türkiye böyle organizasyonlara daima
öncülük etmiş, daha faal ve istikrarlı yol izlemiştir. Bilhassa, Türkiye, günümüzde komşu ve yakın
coğrafya ülkeleriyle daima dostane münasebette
ve bölgedeki istikrarın sağlanması için aktif rol oynamaktadır.
Metin Erol: Türkiye Bursları’nı yeterli buluyor
musun? Sence Türkiye Bursları’nın kapsamı ne
yönde genişletilmelidir? Eksik gördüğün yanlar
varsa nelerdir?
Turatbek Mantayev: Bana göre, Türkiye Bursları programı öğrencilere sağladığı imkân ve yarattığı şerait bakımından dünyanın en önemli eğitim
programlarından biridir. Çok iyi düşünülmüş ve
üzerinde çok çalışılmış bir çalışma ürünü olduğu
kanaatindeyim. Türkiye Burslusu kapsamında öğrenciler, devlet yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilmektedir. Üniversite öğrenim harcından
muaftırlar. Öğrenim süreci boyunca karşılıksız
burs almaktadırlar. Sağlık güvencesi altındadırlar.
Türkçe bilmeyen Türkiye Burslusu öğrencilere, 1
yıl süreyle Türkçe eğitimi verilmekte ve öğrenciler Türkçe eğitimi aldıkları süre boyunca tüm burs
imkânlarından faydalanmaya devam etmektedir.
Bununla beraber, Türkiye Burslusu öğrencilere, Türkiye’ye ilk geldiklerinde ve öğrenimlerini
tamamladıktan sonra ülkelerine dönüşlerinde,
ulaşım masrafları için ödeme yapılmaktadır. Günümüzde Türkiye Bursları Programı çatısı altında
15.000 uluslararası öğrenci Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim almaktadır. Bu bağlamda, ben bu öğrencilerimizi çok şanslı buluyorum. Onlarla beraber bu heyecanı yaşadığım için
ben de kendimi mutlu hissediyorum.
Metin Erol: İzmir Uluslararası Öğrenciler Akademisi bünyesinde katıldığın akademik program
hakkında ne düşünüyorsun? Akademik programın eksikleri varsa nelerdir? Kapsamı ne şekilde
genişletilebilir?
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Turatbek Mantayev: İzmir Uluslararası Öğrenci Akademisi’ne üç yıldır katılıyorum. Dolayısıyla,
bu etkinlik üç yıldır kendi faaliyetini yürütmektedir. Bu bağlamda, ben akademinin en eski katılımcısıyım. Akademide dersler çok zevkli geçiyor.
Çok değerli akademisyenlerle tanış olduk. Değerli hocalarımızın kendi alanları üzerine verdiği
akademik seminerlerine katıldık. Bu bağlamda,
ufkumuz genişledi, birçok şey öğrendik. Akademimizde ortam her zaman çok güzeldi. Dünyanın
her tarafından gelen uluslararası öğrenci arkadaşlarımız katılım gösterdi. Yeni arkadaşlar edindim,
farklı kültürleri tanıdım. Seminerlerimiz dışında
çok güzel, özlemle hatırlayacağımız İzmir çevresi
ve şehirlerarası gezilerimiz, çok eğlenceli organizasyon ve etkinliklerimiz oldu. Bu bağlamda, söz
sırası gelmişken bizim için çalışan ve akademimizin
her konuda en iyi şekilde güzel geçmesine vesile
olan Celal Fedai ve Özlem Fedai Hocalarımıza,
Selvet Çetin, sen ve Abdurrahman Badeci’ye, bilhassa Türkiye Bursları programına en işten teşekkürü borç bilirim.
Metin Erol: Pek farklı ülkeden yüzlerce uluslararası öğrenci var Türkiye’de. Bunların bir kısmı
da İzmir’de. Uluslararası öğrencilerin birbirleriyle
olan iletişimleri ve bağları sence nasıl? Ülkesel ola-

Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya
çok ihtişamlı ve geçmişten
bir şeyler söylemek istiyor
gibi geliyor bana. Bu abideleri
inşa eden mimar ve ustaları
ister istemez anıyor ve bu
ihtişamlı ölmez eserler yaptıran
metanetlerine saygı duyuyorum.
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rak bir gruplanma söz konusu mu? Yoksa ülke ve
bölge gözetmeksizin güzel bir kaynaşma orta mı
mevcut mu?
Turatbek Mantayev: Türkiye burslusu ve kendi imkânlarıyla gelmiş uluslararası öğrencilerimiz
okumuş, eğitimli ve en önemlisi kendi ülkesinden Türkiye’de eğitim alması için seçilerek gelen
seçkin insanlardır. İlk gelişlerinde doğal olarak
bir çekingenlik mevcuttur. Ortama adapte süreci
oluyor. Ancak bu kısa sürüyor. Daha sonra uluslararası öğrencilerle ülke ve bölge gözetmeksizin
kaynaşıp gidiyoruz. Bu bağlamda Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve İzmir Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin düzenlediği organizasyon ve etkinliklerin katkıları büyüktür.
Metin Erol: Türkiye’de bulunduğun süre içinde
nereleri ziyaret ettin? Bize gezi tecrübelerinden
neler aktarmak istersin? Yaşadığın anormal olaylar oldu mu?
Turatbek Mantayev: Türkiye’de bulunduğum
süre içinde İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Manisa gibi şehirleri ziyaret ettim. İstanbul benim çok
hoşuma gitti. Şehir tam anlamıyla insanı büyülüyor. Kendine özgü güzelliği var İstanbul’un. Şehri
her ziyaret edişimde bana bambaşka bir gizli yanlarını tanıtıyor gibi. Her sokak, her mahallesi tarih
kokuyor. Sultan Ahmet Camii ve Ayasofya çok
ihtişamlı ve geçmişten bir şeyler söylemek istiyor
gibi geliyor bana. Bu abideleri inşa eden mimar ve
ustaları ister istemez anıyor ve bu ihtişamlı ölmez
eserler yaptıran metanetlerine saygı duyuyorum.
Topkapı, Dolmabahçe ve Çırağan Saraylarını ve
Boğazın güzelliğini görmeye göz doymuyor. Ankara’da kendine özgü güzelliklere sahip bir şehir.
Türkiye’nin başkenti olduğundan dolayı bütün
devlet kurum ve idare makamları burada yerleşmiş. Önde gelen üniversite ve kütüphaneleriyle,
sanat galerisi ve tiyatrolarıyla ünlü. Türkler çok
meraklı insanlar... Türkiye’ye ilk gelişimizde bize
çok meraklı gözlerle bakıyorlardı. İlk günlerde
epeyce çekinir ve rahatsız olurduk. Daha sonra
bu duruma alıştık (Gülümseme)
Metin Erol: Türkiye’nin en çok hangi şehrini seviyorsun? Niçin?
Turatbek Mantayev: Türkiye’deki eğitimimi İzmir’de alıyorum. Uzun zamanlarımı burada

geçirdim. Burada çok arkadaşlarım ve güzel bir
ortamımız vardır. Enstitüdeki hocalarımla da çok
samimiyiz. Hocalarımın bana hem manevi, hem
de maddi yardımları çok dokundu. Eğitim hayatım
çok zevkli ve neşeli geçmektedir. Burada hiç yabancılık çekmedim. Bundan dolayı İzmir’i çok seviyorum. Dolayısıyla, İzmir tarihi dokusu ve doğa
güzelliğiyle de ün salmıştır. Büyüklüğü bakımından
Türkiye’nin üçüncü büyük şehridir. “Akdeniz’in incisi” gibi güzel bir nama sahiptir.
Metin Erol: Türkiye Bursları bünyesinde ülkemizdeki üniversitelerin vermiş oldukları lisans,
yüksek lisans ve doktora programlarını yeterli
buluyor musun? Türkiye’deki üniversitelerin durumu sence nedir?
Turatbek Mantayev: Türkiye yüksek standartlardaki kaliteli ve ekonomik eğitim, uluslararası
düzeyde tanınmış üniversiteleri, modern kampüsleri, kültürel zenginliği, sıcak ve dost çevresiyle dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin
tercihleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin köklü geçmişine münasip bu coğrafyada
eskiden bu yana bir mektep, medrese geleneği
mevcuttur. Örneğin İstanbul Üniversitesi 1453
senesinde kurulmuştur. Bu köklü geçmişiyle beraber, daha sonraki dönemlerde yapılan çalışmalar ve yararlı eğitim reformları sayesinde Türkiye
üniversiteleri dünya standartları üzerinde yeniden
yapılanmış ve akademik kadrosunu zenginleştir-

miştir. Bu bağlamda Türkiye üniversiteleri günümüzde en iyi yapılanmaya ve çok zengin akademik kadroya sahiptir. Bunun için Lisans ve Yüksek
Lisans, Doktora programlarını yeterli buluyorum.
Metin Erol: Türkiye’deki eğitimin tamamlanınca
burada kalmayı düşünüyor musun? Yoksa ülkene
gidip biran önce alanında çalışmaya başlamak mı
istiyorsun?
Turatbek Mantayev: Benim en büyük amacım,
doktora eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme
dönmek ve ülkemdeki en önemli üniversitelerde
akademik kariyerimi devam ettirmektir. Bu bağlamda, Türkiye’de aldığım eğitimimin çok büyük
katkısı olacağına içtenlikle inanıyorum.
Metin Erol: Turatbek, iyi bir akademisyen olman Cumhurbaşkanlığı için engel değil ola ki inşallah nasip olurda ülkenin Cumhurbaşkanı olursan,
bizi hatırlar mısın? (Gülüşmeler )
Turatbek Mantayev: İyi dilekleriniz için çok
teşekkür ederim. İyi dilek, iyi niyet insana daima
kuvvet verir ve hayallerine doğru azimle yürümeye vesile olur. Ben yeterince mütevazı insanımdır.
Dostları hiçbir zaman unutmam. Siz de güzel ülkem Kazakistan’a davetlisiniz. Gelecekte Kazakistan ve Türkiye arasındaki kardeş ve dostane
münasebetlerin, kültürel ve ekonomik gelişmelerin daha da önemli safhalara ulaşmasında katkıda
bulunmak istiyorum.
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Nurmırat Sarıhanov Bilingual
Yazarlık işine gazetecilikle başlayan Nurmırat Sarıhanov, otuzlu yılların başlarında ilk hikâyesi olan
Hat (Mektup), Yarağının Igtıyarı Elinde (Silahının
İhtiyarı Elinde), Atıcılık Üçin (Atıcılık İçin) ve diğerlerini neşreder. Hemen ardından Enenin Guvancı (Ananın Kıvancı), İki Yıl, Mergen (Avcı) gibi
hikâyelerini yazar. İkinci grup hikâyelerinde sade
anlatım ve öğreticilik havası görülse de özgünlük
ve yeni tarzlılık açık bir şekilde ortadadır. Özellikle
onun otuzlu, kırklı yıllar arasında yazdığı Sonkı Öy
(Son Ev), Ak Tam (Ak Dam), Söygi (Aşk), Şirin,
Arzuv (Arzu) gibi eserlerinde yazarın hiç kimseninkine benzemeyen, edebî geleneklerin kaynağından
kanarak içtiği yeni tarzlılık yolları açık bie şekilde
görülmektedir. Bu durum onun kırklı yılların başlarında yazdığı Giyev (Güveyi), Bayın Gaharı (Zenginin Öfkesi), Kitap gibi roman ve hikâyelerinde
gittikçe gelişir. En meşhur eserleri Gızgın Günler
(Sıcak Günler), Gırnak (Cariye), Şükür Bagşı adlı
kısa öykülerdir.
Savaş yıllarında yazar antifaşist temalı eserleri olan
Yagtılıga Çıkanlar (Aydınlığa Çıkanlar), Ene (Ana),
Teley (Talih)’i yazar. Yazarlığının en iyi on yılı içinde
o tesirli, heyecanlandırıcı denemelerin, hikâyelerin
ve povestlerin onlarcasını okuyuculara sundu.
Nurmırat Sarıhanov, İkinci Dünya Savaşı’nın şiddetli çarpışmalarının yaşandığı 1944 yılının Mayıs
ayında Moldova’nın Benderi bölgesinin Dalekav
köyünde vefat etmiştir. Yazarın eserleri pek çok
kez kitap halinde yayımlandı, çeşitli dillere tercüme
edildi. 1992 yılında N. Sarıhanov’a Şükür Bagşı adlı
kısa öyküsünden uyarlanan aynı adlı film için Magtımgulı adındaki uluslararası ödül verildi.
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Şükür Bahşı
Şükür Bagşı
Çeviren: Maral Baratova
Türkmenistanlı. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğrencisi.
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I. Bölüm
Onu kendi obasına göndermezlerdi. Bugün bu obadan gelse ertesi gün bir diğer
obaya götürürlerdi. Obadaşlarından sürekli “bir günlük” diye isteyip götürürlerdi.
Yalnız bu “bir günlük” olarak götürülen bahşı bir ay sonra değil, iki ay sonra sonra da geri gelemezdi. Bu her zaman böyleydi. Bahşıyı bir kere kendi obasından
çıkarabilseler sonra kolay kolay bırakmazlardı. Sırayla obadan obaya, evden eve,
düğünden düğüne çağırılırdı.
Uzun boylu, yakışıklı, esmer, otuzunu yeni aşmış genç bahşının kişiliğinde ne kibirlilik, ne yalan, ne nazını çektirme vardı. Bunun yanında yorulmak nedir bilmezdi.
Çağırılan yere giderdi. Gittiği her bir evin içi dışı hemen kalabalıklaşırdı. Bahşı dutarını çalmaya başlar, evi dolduran gençlerden, keçeyi açıp evin kenarında oturan
gelin kızlardan ilham alırdı.
Şükür Bahşı dutarı zorlamadan, güçlü ellerini, uzun parmaklarını oynatıp onunla
adeta yarışıyordu. Çoğu zaman ahenkli şarkıları kahramanlık ve yiğitlik hakkındaydı. Onu dinlemekte olanlar kendilerini sanki muharebe meydanındaymış gibi hisseder, yürekleri coşagelirdi.
Şükür Bahşı sadece bir sazendeydi. Bahşılığı ile halka kendini kabul ettirmişti. Ancak halk arasında ona “Şükür Sazanda” değil, “Şükür Bahşı” derlerdi.
Bunun kendine göre sebepleri vardı. Şükür Bahşı hayatı boyunca yalnızca iki defa
şarkı söylemiştir. Bu da henüz kendi yeteneğini, mesleğini seçemediği günlerindeydi. İşte bu iki şarkıyı okuması ile adı “Şükür Bahşı” olarak halk arasında yayılmıştı.
Bu isim sadece halk arasında yayılmayıp, dilden dile dolaşarak meşhur olmuştu.
Bundan sonra Şükür Bahşı şarkı söylemeyi kesmişti. Şarkı söylemek ona kolay,
zahmetsiz bir şeymiş gibi görünürdü. Artık şarkı söylemiyordu. O daha çok dutarın
etkisi altında kalmıştı. Dutarın iradesini eline alıp kalbindeki hisslerini ona aktarmayı başarmıştı. Bu yüzden de diliyle, sesiyle vermek istediğini dutar aracılığıyla
vermeye çalıştı. Öyle de oldu. Sürekli saz çaldı, yalnız, başkalarına öykünmeden
yeni yeni ahenkler ortaya çıkararak çaldı.
Onun ezgisini halkın nasıl kabul ettiğini göstermek için
şöyle denilebilir: Uzun kış gecelerinde şafak sökene
kadar o saz çalardı. İlk akşamdan itibaren evi dolduran kalabalıktan hiçbiri kıpırdamadan ve hatta gözlerini bile kırpmadan, her ezginin arkasından hep birlikte:
- Çal Bahşı, iki elli yaşa!- derlerdi.
- Ellerinde güller bitsin!
Bahşıya öyle denmesi yetiyordu. Bu sözlerle garip gönlü erir, ruhu göğe kalkardı.
Zira, o, kazanca bakıp, ortaya para atılmasa çeşitli bahaneler üretip keyif vermeyen, dutarın kirişini kopartan bahşılardan değildi. Onun istediği halka keyif vermesiydi. Bu yüzden de garip fukaralar onu evlerine, düğün derneklere davet edip saz
çaldırırlardı.
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I. Bölüm
Ony öz obasyna ýetirmezdiler. Bu gün bir obadan gelse, ertir ikinji bir oba alyp
giderdiler. Ony ýalaň «bir günlük» diýip, öz obasynyň adamlaryndan sorap alyp giderdiler. Ýöne welin şol «bir günlük» diýlip alnyp gidilen sazanda gaýdyp bir aýdan-da, iki aýdan-da gelmezdi. Hemişe şeýledi. Ony öz obasyndan bir çykaryp bilseler,
onsoň aňsatlar yzyna gaýtarmazdylar. Gezek-gezegine: obadan-oba, öýden-öýe,
toý- dan-toýa çagyrardylar.
Uzyn, agajetli, garaýagyz, ýaňy otuzdan agan ýaş ýigit sazandanyň bolsa ulumsylygy,
jögüligi, näzini artdyrmasy bolmazdy. Şunuň ýaly hem onuň ýadary ýokdy.
Arzylanyp çagyrylan ýere barardy. Onuň baryp düşen öýüniň içi-daşy derrew
adamdan dolardy. Ol dutar çalmaga başlardy we öýi dolduryp oturan ýigitlerden,
üzügiň etegini serpip, tärimiň başyndan seredýän gelin-gyzlardan tizden joşa gelerdi.
Ol dutary emgenmän, kuwwatly ellerini, uzyn barmaklaryny oýnadyp, şabram çalardy. Köplenç onuň çalýan heňlerý gahrymançylyk, edermenlik hakyndady. Ony
diňläp oturan ýigitler bolsa özlerini söweşde ýaly duýardy we ýürekleri bilen beter
joşardy.
Ol sazandady — diňe saz çalýardy. Sazandalygy bilen bolsa halkyna özüni aldyryp
bilipdi. Ýöne welin onuň ady il içinde «Şü- kür sazanda» diýlip ýöredilmän, «Şükür
bagşy» diýlip ýöredilerdi. Munuň özüne ýetesi sebäbi bardy.
Ol özüniň bütin ömründe iki sapar aýdym aýdypdy. Bu bolsa heniz özüniň ukybyny,
hünärini
saýlap alyp bilmän ýören mahallarynda bolupdy. Ine,
şu iki gezek aýdym aýtmagy bilen onuň ady «Şükür
bagşy» bolup, il arasynda ýaýrapdy. Ol at ýöne-de
bir ýaýramady, örän ýörgünlilik bilen agyzdan-agza
düşüp başlady.
Ol soň aýdym aýtmady, özüniň aýdym aýtmagyny düýbünden goýdy. Aýdym aýtmak oňa çylşyrymsyz, ýönekeý zat ýaly bolup göründi. Onuň bilen gyzyklanmady. Dutar onuň ünsüni özüne çekýärdi.
Şonuň bilen gidişýärdi. Dutaryň erkini öz eline aldy, öz ýüregindäki
duýgularyny onuň içine sygdyrmagy başardy. Şonuň üçin-de özüniň
dili bilen, sesi bilen berjegini dutary arkaly bermäge dyryşdy. Şeýle
hem etdi. Hemişe saz çaldy, ýöne welin başgalara öýkünip däl, özünden täze-täze heňler döredip çaldy.
Onuň sazyny halkyň nähili kabul edýänligi hakynda, ine, şuny aýtmak bolar:
uzak gyş gijelerin-de tä daň atyp, jahan ýagtyl- ýança ol saz çalardy. Emma ilkagşamdan öýi dolduryp oturan märekeden birjigi hem gozganmazdy we gözleriniň
kirpigi kaklyşmazdy, her heňiniň soňundan hemmesi birden:
— Çal bagşy, ölmäsiň, iki elli ýaşa! — diýip aýdardylar.
— Elleriňe güller bitsin!
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Ezgi istemeye imkânı olmayan, bundan ötürü de saz çalınan, şarkı söylenen yere
gidemeyen, gitseler de kıyı kenarda oturan garipler, “Şükür Bahşı gelmiş, sazını
çalıyor” sözlerini duyduklarında yapmakta oldukları işleri bırakıp her yerden gelir
ve onun hoş sedasını telaşlanmadan, huzurla oturup dinlerlerdi.
Bahşı şimdi de obasında değildi. Her nerede ise, kalabalık dolup taşan o yerde saz
çalıp halka keyif vermektedir.
Uzak bir obadan gelip iki atlının onu götürmesi üzerinden uzun zaman geçti. O
obadan ayrıldıktan sonra geçen günlerin günleri parmak hesabıyla sayanlar hiç de
az değildi. “Bahşımızı Keltelerin obasından gelen atlıların götürmesinden bu yana,
bugünle birlikte iki ay on bir gün oldu” derlerdi.
İşte o günün akşamında bahşı obasına geri döndü.
O yıllarda Duşak’ın çoraklık alanında evlerin hepsi bir yerde toplandığı obası bahşının gözüne çok uzaktaymış gibi göründü. Obasını özlemişti. Bu sefer aramak için
kendi obasından atlı gönderilmemiş olsa da, nöbete durup kendisini geri getirmemiş olsalar da, obadaşlarının da kendisini özlediğini biliyordu. “Bu akşam obanın
büyük küçüğü, herkes eve toplanır”.
Böyle düşüncelerle onlara tan ağarana kadar saz çalmaya kendisini şartlandırırdı.
Her zaman öyleydi; bu sefer de öyle olur diye düşünüyordu.
Bahşı obaya yaklaştı. Yaklaştıkça obası gözüne kaygılı, evlerin duruşu kızgınmış
göründü. Obanın kenarında bir başına duran kendi kara evinin kaşları çatıktı sanki.
Oraya giren çıkan yok. Diğer evlerin kapısında beyaz keçeli atlar arka arkaya dizilmişti; onun evinin bezeği olan atları ise şimdi kapının önünde değildi.
Böyle düşüne düşüne alacakaranlıkta evine girdi. Üç yaşını aşıp dördüne yeni basmış sarı kulpaklı kızını bir an önce görüp kucağına alma hevesindeydi..
Ama kızı evde yoktu. Herhalde annesi ile komşularına gitmiş olacak.
İçeride sadece yengesi var. Yengesi eski cüppesini başına geçirip sanki dondurulmuş gibi oturuyor; kayınbiraderinin geldiğine sevinmesine karşın yüzünü buruşturuyordu. Ne bahşının yüzüne baktı ne de selamını aldı..
Şükür Bahşı, “Nesi var acaba?” diye düşünerek yengesine baktı.
“Gamlı kederli, ağlamaktan göz kapakları şişmiş. Bana da gücenmiş sanki. Ben darılacak ne yaptım?” Bahşı içinden bunları geçirerek yeniden düşüncelere daldı: “Herhalde ben gittikten sonra bir şey olmuş.”
Bahşının keyfi bir hayli kaçmıştı. Yengesinin vereceği cevaptan çekinerek durdu,
sonra sordu:
- Yenge, ne oldu? Her şey yolunda mı? Berdi obada mı?
Yengesinin oturuşu değişmedi. Konuşsa veya biraz hareket etse ağlacak gibiydi.
Buna şüphe yok; ağlamaya hazır. Yengesinin bu yüzden sessiz ve hareketsiz kaldığını bahşı sezmiş olmalı ki sonra onu konuşturmaya yeltendi; üstünden dutarını
keyifsizce çıkardı ve çadırın köşesinde bulunan ağaç askıya yöneldi..
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Sazanda şeýle diýilmegi besdi. Şunuň bilen onuň garyp göwni bitýärdi we ruhy
göge göterilýärdi. Çünki ol gazana garanjaklap oturan, orta pul düşmese dürli bahanalar tapyp hezil bermeýän, dutarynyň kirşini üzýän bagşylardan däldi. Onuň geregi halkyň özünden hezil tapmagydy. Şunuň üçin garyp-pukaralar-da ony öýlerine
hem toýlaryna çagyryp, saz çaldyryp bilýärdiler.
Pully heň buýurmaga gurby ýetmeýän, şunuň üçin bolsa saz çalynýan, aýdym aýdylýan ýere gelip bilmeýän, geläýseler-de gyrak-çetde eginlerini gysyp oturýan garyplar: «Şükür bagşy gelipdir, ol saz çalýar» diýşip eşiden deslerine, edip duran işlerini
taşlap, ýerli-ýerden gelerdiler we onuň sazynyň süýji labzyny ünjüsiz, arkaýyn oturyp diňlärdiler.
Sazanda häzir-de obasynda ýokdy. Ol nirede bolsa-da bir ýerde, içi adamdan dolup duran öýde saz çalyp, halka hezil berip oturandyr.
Uzak bir obadan gelip, iki sany atlynyň ony alyp gidenine kän wagt geçipdi. Onuň
obadan çykandan soňky geçen günleriň hasaby ýitmeýärdi. Barmak basyp hasaplap
oturan adamlar kändi. Olar: «Bagşymyzy Kelteleriň obasyndan gelen atlylaryň alyp
gidenine şu gün iki aý, on bir gün boldy» diýerdiler.
Ine, şu günüň agşamsy sazanda obasyna gaýdyp geldi.
Ol ýyllar Duşagyň şyr-takyr meýdanynda öýleriň hemmesi bir ýerde küren bolup
oturýan obasy sazandanyň gözüne örän uzakdan salgym atyp göründi. Onuň öz
obalaryny göresi gelipdi. Bu gezek yzyny idäp, obasyndan atly barmadyk bolsa-da,
gezege durup, özüni alyp gaýtmadyk bolsalar-da, obadaşlarynyň-da özüni göresi
gelýänligini ol bilýärdi. «Bu agşam obanyň uly-kiçi hemmesi biziň öýümize üýşerler».
Ol şeýle pikirlenip, olara tä daň atýança saz çalyp bermäge özüni boýun edip gelýärdi. Hemişe şeýle bolýardy. Ýene-de şeýle bolar diýip, ol öz ýanyndan ynanýardy.
Bagşy oba golaý gelýär. Geldigiçe obasy tukat, öýleriň oturyşy gaharly bolup görünýär. Aýratyn hem obanyň bäri çetinde oturan öz garaja öýleri çytylyp otyr.
Oňa girýän-çykýan ýok. Beýleki öýleriň gapysynda ak keçeli atlar arkalangy durýan
bolsalar-da, olaryň öýleriniň iň gowy bezegi — atlary hem häzir gapylarynda görünmeýär.
Ol bularyň hemmesini gözünden geçirip geldi-de, agşamyň ümüş-tamyşlygynda
öýlerine girdi. Onuň üç ýaşyny dolduryp, ýaňy dördüne giden sary gulpak gyzjagazy bardy. Ol şony görmäge we ony gujagyna götermäge höwes edip gelýärdi...
Gyzy öýde ýok. Ol ejesi bilen goňşy öýlerine çykypdy.
Içerde ýeke ýeňňesi bar. Ol köne dony başyna çümre bü- renip, edil doňdurylan
ýaly bolup otyr. Ýüwürjisiniň gelenine begenip, onuň ýüzi açylmady, gaýtam gamaşdy. Şol oturyşyna özüne berlen salamy hem almady, hatda bagşynyň ýüzüne
hem seretmedi.
«Muňa näme bolduka?» diýip, Şükür oýlanyp, oňa garady.
«Gamly-gussaly, aglap-aglap gabaklary güp ýaly çişip gidipdir. Bu menden hem öý-
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O sırada yengesi kendine gelerek kalktı, homurdanarak, doğru dışarı çıktı.
“Ne oldu?” diye içeride tek başına kalan Şükür yengesinin bu davranışından hiçbir
şey anlamamış halde aşına olduğu ev eşyalarına baktı. Her şey olduğu gibi duruyordu. Eksilen artan bir şey yok. Yalnız evin köşesinde her zaman asılı olan, ağabeyi Berdi’nin kılıcını göremedi. “Kılıç yok, kapıda at yok, bunların sahibi ağabeyim
Berdi de yok. Bunun bir amması vardır. Yengem boş yere ağlayıp, göz kapaklarını
şişirmiş olamaz.” Bahşı böyle diyerek yine kaygılı düşüncelere gömüldü.
Yengesi evin yan tarafına döndüğünde Bossan adlı orta yaşlı bir kadınla burun buruna geldi. Kadın Bahşı’nın yengesinin gözünden dökülen göz yaşlarını görünce
durdu ve onu teselli etmeye çalıştı:
— Kardeşim, Dursun, sen niye ağlayıp kendini üzüyorsun? Neticede, o ölmedi,
kaybolmadı. Sıhhati yerinde olsun, sağ salim gelir. Gelen az mı ne?
— Ah, kardeşim! Geleceğine inansam hiç ağlar mıydım? Ona artık gelmek yoktur.
Ben biliyorum, diye Şükür’ün yengesi kadının sözünü kesti. Yengesinin dili artık çözülmüştü. Çözülmek ne kelime, az önceki bahşının yanında sessiz kalışlarının acısı
çıkıyordu sanki. Şimdi derdini başkalarına duyurmak isteyip arka arkaya sıralayarak
şikayet edercesine konuşuyordu.
— Canım kardeşim, Bossan, artık ona gelmek, gelip ailesiyle oturmak yoktur. Ben
bunun böyle olacağını daha önce de biliyordum. Bunun için daha önce de ağlamıştım. Başkalarının hapse girip serbest kaldıklarında abileri, kaygılandıkları, elini
nereye uzatsa yetişen akrabaları vardır. Nerede onun öyle akrabası? O yerden
tek çıkmıştı ki. Onun kaygısını edecek var mı? O ağabeyinin kaygısını duymaz, halk
içinde saz sohbet ona yeterli. Onun için ağabeyi de o, başkası da odur.
— Öyle değil, Dursun. Sen şu an hiçbir şeyi düşünmeden, boşa konuşuyorsun.
Bahşı her şeyin üstesinden gelir. Bossan böyle söyleyerek yengesinin bahşıya laf
etmesine karşı çıktı. –Akılszılık ediyorsun. O yalnız mı, onu düşünen yok mu?! O
tek başına değil kı, kardeşi, dostları, yarenleri var…
— Sen ne dersen de. O gelmez.. Ben..
— Bırak bunları, korkak. Oba her şeyini verir onu geri getirmek için.
— Boş ver demek dile kolay.
— Böyle ağlayıp sızlanmakla çare bulunur mu?
— Tamam, diye Şükür’ün yengesi evin kamışına yaslanıp oturdu. Gözyaşlarını döküp ağlamaya devam ediyordu.
Yengesinin kendince planları varmış meğerse. Niyeti böyle yaparak Şükür Bahşı’yı
üzmek ve onu kızdırmakmış. Bahşı yengesinin inleyip sızlamasına dayanamayıp,
ağabeyini aramaya gidecekmiş.
— Eğer Şükür’ün adı Şükür ise bu bahaneler olmadan da öfkelenir. Onun at binmediğine ve Almanya’ya gitmediğine bakılmamalı. Onun dutarında çalınan kahramanlık ezgileri boş yerden çıkmıyordur. Ona sadece “gayret et” demek yeterli.
Sonra ne yapması gerektiğini kendi iyi biliyor... Böyle diyerek Bossan ona yakındı.

HİKAYE 108

keli ýaly. Meniň näme etmişim bolsun?» Ol şeýle diýip, ýene-de pikirlendi: «Näme-de bolsa yzymda bir erbetçilik bolandyr».
Onuň bolup oturyşyndan bagşy şuny düşündi we keýpi gaç- dy. Onsoň ýeňňesiniň
berjek jogabyndap çekinibräk durdy-da, ondan sorady:
— Ýeňňe, näme beýdip otyrsyňyz? Gurgunçylykmy? Berdi obadamy?
Ýeňňesiniň şol bir oturyşy oturyşdy. Ol geplese, ýa-da şu oturyşyndan birazajyk
gozgansa aglajakdy. Muňa güman ýok. Aglamaga taýýar bolup otyr. Onuň şunuň
üçin dymyp we gozganyp bilmän oturanlygyny bagşy aňlan hem bolsa gerek, soň
ony gepletjek we ondan zat eşitjek bolman, egninden dutaryny keýpsizlik bilen
aýyrdy-da, duldaky ýabaly agaja tarap ýöneldi...
Şu halatda ýeňňesi hem siltenjiräp turdy we içini hümledip, ýüzüniň ugruna daşaryk
çykyp gitdi.
«Bu nä boluş?» diýip, içerde bir özi galan Şükür ýeňňesiniň bolşundan hiç bir zat
aňlap bilmän durdy-da, özüne tanyş bolan öý goşlaryna seredişdirdi. Hemme zat
öňki-öňküligine dur. Olardan artany-kemäni ýok. Diňe bir hemişe dulda, tärimiň
başynda, asylgy durýan gylyjy — agasy Berdiniň egri gylyjyny görmedi. «Gylyç
ýok, gapyda at ýok, bularyň eýesi agam Berdi-de ýok. Munuň bir emmasy bardyr.
Ýeňňem biderek ýere aglap, gaş-gabaklaryny çişiren däldir». Sazanda şeýle diýip,
çuň pikire çümdi.
Ýeňňesi öýüň gapdalyna öwrülen ýerde öňünden Bossan di- ýen orta ýaşan aýal
çykdy. Ol aýal onuň ýeňňesiniň gözünden düwmeläp akýan ýaşy görüp, aýak çekip
durdy-da, oňa şeýle göwünlik berdi:
— Dogan, Dursun, sen näme aglap, özüňi horlap ýörsüň? Ol ölmändir-ýitmändir
ahyryn. Saglyk bolsa, aman-sag geler. Çykyp gelýän gytmy näme?
— Aý dogan, geljegine gözüm ýetýän bolsa, onda men, heý, aglar ýörermidim?
Oňa indi gelmek ýokdur. Men şuny bilýä- rin — diýip, Şüküriň ýeňňesi ol aýalyň
sözüni kesdi. Onuň indi dili açylyp gidipdi. Ýöne bir açylmagam däl, ýaňky bagşynyň
ýanynda dymyp oturanlaryny hem artykmajy bilen gepledi. Ol indi başga birine
eşitdirmekçi bolup, bir-biriniň yzyndan sug- şuryşdyryp, şikaýatly sözleýärdi. — Jan
dogan, Bossan, indi oňa gelmek, gelip maşgalasynyň içinde oturmak ýokdur. Men
onuň şeýle boljagyny ozalam bilýärdim. Şonuň üçin-de ozalyndanam aglapdym.
Illeriň zyndana düşüp, ýene-de boşap gelýänleriniň dogany, aladasyny edýäni, elini
nirä uzatsa ýetýän hossarlary bardyr. Hany onda ol zeýilli hossar? Ol ýerden ýeke
çykanyň biridi ahyryn. Onuň aladasyny eder diýjegiň ýeke biri dälmi? Ol onuň aladasyny etmez, iliň içinde saz-söhbet edip ýörse, oňa şol besdir. Oňa doganam
şoldur-beýlekem şoldur...
Ýok, beýle däl, Dursun. Sen häzir hiç zady pikir etmän, öz başyňa ýaňraýarsyň.
Bagşy hemmesiniň hötdesinden geler. — Bossan şeýle diýip, onuň bagşa dil ýetirmegine garşy çykdy. — Sen kem akyllyk edýärsiň. Ol ýekemidir, onuň hossary
ýokmudyr? Ol ýeke däldir, dogany, il-güni bardyr... — Sen her zat diýseň diý. Ol
gelmez... Men...
— Goýup otur, namartaý. Oba baryny berer welin, ony alyp geler.
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Evin bir kenarına yaslanmış olan Bahşı, oturduğu yerden bu konuşmaların hepsini
duydu. Yengesinin maksadını ve diğerlerini çok iyi anladı. “Haa, o Almanya’da esir
olmuştur. Yengem bunun için tasalanıyormuş. Benim bunda ne günahım var? Yüzünü buruşturmadan doğrudan söylese olmaz mıydı?!” Bahşı içinden böyle söyleniyordu. Aklına geçen günler geldi: Kendisinin sazende olmasına vesile olan ağabeyi
gözlerinin önüne geldi. Bahşı kendisini sazende olarak yetiştirdiği için ağabeyine
minnettardı.
Dutar sevdasına henüz çocukluk yıllarında düşmüştü. O zamanlar akranları sopadan at yapıp oynar, o ise bütün gününü ağaçtan dutar yapmaya çalışarak geçirirdi.
Annesinin ipliğinden azıcık aşırıp dutarına kiriş yapardı. Komşularının dutarını çala
çala bozardı. Annesi onu sabahın erken saatlerinde ota ya da oduna gönderirdiğinde meydanda yaptığı kendi dutarıyla meşgul olur, akşam eli boş dönerdi. Kendi
evinden çok dutarlı olan evlerde zaman geçirirdi. Kendisi çalmasa da kenardan oturup bakmakla gönlü hoş olurdu. Ona bir iş buyurmak istediklerinde veya yemek
yemeye oturdukları zaman ortalıkta bulamayınca ilk olarak obanın dutarlı evlerine
bakarlardı. Nasılsa orada bulunurdu.
Annesi, “Tembelin teki olacaksın.”; babası “Attan çok dutarı seviyorsun” diye iki
taraftan çocuğa çıkışırlardı.
Ona sadece ağabeyi kızmazdı; hatta bir gün ona eskice bir dutar aldı.
Bahşı o zamanlar 8-9 yaşlarında bir çocuktu. Fakat abisinin yaptığı bu iyiliği zihnine
kazıyıp o zamandan beri unutmamıştı.
Anne babasından öne geçip, kendisinin eline ilk defa dutar verip sevindiren insan
şimdi hapisteydi. Ağabeyini ordan çıkarmak için bahşı kafasında neler kuruyor acaba? Sersem sersem düşünüp duruyor işte. Ağabeyi küçükken ona at veya kılıç almış
olsaydı, bahşının şimdi ne düşündüğü tahmin edilebilirdi. Fakat ağabeyi ona dutar
almıştı. O hep dutarla meşgul oldu ve onu elinden bırakmadan otuz dördüne girdi.
— Can bahşı, sağ salim geldin mi? diyerek evin diğer tarafından bir yaşlı kadın,
arkasından kovalayanı varmış gibi, evin içine attı kendini. – Sağ salim geldin ha. Çok
oyalandın. Gözümüzü yollarda bıraktın, nerelerdeydin? Can bahşı dün arkandan
atlı da gönderilmiş. Giden Halık’tı. Sen belki onunla karşılaşmamışsındır. Can bahşı
obanın yiğitleri senin gelmeni bekliyorlardı.
Yaşlı kadın bahşının düşüncelerini dağıttı. Ama bahşının önceden de düşüncelere
dalıp çözdüğü herhangi bir mesele yoktu ki. Boynu kıldan inceydi. Yaşlı kadının
söylediği şeylere ne güleceğini ne kızacağını biliyordu.
Yaşlı kadının “Obanın yigitleri senin gelmeni bekliyorlardı” deyişi bahşının dikkatini
çekmişti.
Bunun üzerine:
— Geldim evet, dedi ve yaşlı kadının kıvrılıp oturuşuna baktı.
— Gelmekle çok iyi ettin bahşı can! diye devam etti yaşlı kadın.
“Er başı endişeli gerek” diye boş yere söylenmemiştir. Bu erkeğin zor günlerin
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— Goý diýseňiz, meňki aňsat: goýaryn.
— Goý, goýýan bolsaň! Näme haýry bar, beýdip aglap ýörmegiň?
— Goýdum — diýip, Şüküriň ýeňňesi öýüň gamşyna ýaplanyp, aşak oturdy. Ol
aglamjyrap, gözlerinden ýaş dökmegini dowam edýärdi.
Onuň hem öz düşünişi bar ahyryn. Şeýle edip, Şükuri gynandyrmakçymyş we onuň
ganyny gyzdyrmakçymyş. Ol ýeňňesiniň iňirdisine çydaman, doganynyň ugruna çykmalymyş.
— Eger Şükür Şükür bolýan bolsa, şonsuz hem gyzar. Onuň at münmeýänligine we
alamana gitmeýänligine garamaly däldir. Onuň dutarynda çalýan gahrymançylykly
heňleri ýöne ýerden gelip çykýan zat däldir. Oňa diňe bir: «Gaýrat et» diýmek
ýeterlik. Onsoň ol öz etjegini özi biler... — Şeýle diýip, Bossan oňa garaçyny bilen
käýindi.
Bagşy öýüň dulundaky ýüke ýaplanyp duran ýerinden daşardan gelýän gürrüňiň
baryny eşitdi. Ýeňňesiniň maksadyna we başgalaryna bir kemsiz düşündi. «Hä, ol
alamana gidip, ýesir düşendir; ýeňňem şunuň üçin tasanýan eken. Meniň bu ikarada
näme günäm barka? Ol ýüzüni-gözüni gyşartman, ýöne göni aýdaýanda bolmaýarmyka?» Ol şeýle diýip, biraz oýlanyp durdy. Häzir onuň ýadyna uzak geçmişler
düşdi, özüniň sazanda bolmagyna birden-bir sebäpkär bolan adam — dogany gözleriniň öňüne geldi. Ol doganyny ýatlasa, bir ýany sazdy. Özüniň sazanda bolup
ýetişeni üçin, bagşy oňa minnetdardy.
Sazanda dutaryň yşkyna ýaş oglanlygyndan düşüpdi. Öz deň- -duş oglanlary çybykdan at edinip oýnasa, ol agaçdan dutar ýasanyp, uzynly güni şony gazap geçirerdi.
Ejesiniň ýüpegini azajyk-azajykdan ogurlap, öz ýasan dutaryna kiriş edip gutarardy.
Goňşularynyň dutaryny çalyp-çalyp bozardy. Ejesi ony ertir bilen ota ýa-da oduna
ibärdi. Ol meýdan-da öz ýasan dutary bilen meşgul bolup, agşamlyk boş diýen ýaly
gaýdyp gelerdi. Ol öz öýlerinden dutarly öýlerde kän bolardy. Özi çalman kesesinden seredip otursa-da hezil edýärdi. Oňa bir iş buýurjak bolup ýa- -da nahar wagty
tapmasalar, iň ilki bilen baryp, obanyň dutarly öýlerini barlap çykardylar. Ol hernä
şol ýerlerden tapylardy.
Ejesi: «Sen bihepbe ogul boljak» diýse, kakasy bolsa: «Sen eneň ogly, atdan dutary
gowy görýärsiň» diýip, ikisi-iki ýerden oňa käýärdiler.
Oňa diňe bir agasy käýemezdi, gaýtam, ol şol günleriň birinde oňa bir warak —
taşlanan dutar satyn alyp berdi.
Bagşy şonda sekiz-dokuz ýaşly oglandy. Ýöne welin agasynyň şol ýagşylygy zehininiň düýbüne siňip, onuň ýadyndan asyl-ha çykmaýardy.
Ene-atasyndan öňe düşüp, özüniň eline iň ilki gezek dutar berip begendiren
adam häzir zyndanda otyr. Ony ol ýerden alyp çykmak hakynda bagşy näme pikir
edýärkä? Ol sarsman durup, bir zatlar oýlanýar. Agasy şonda at alyp beren bolsa,
gylyç alyp beren bolsa, onda onuň häzir nämäni oýlaýanyny takmynan çak ätmek
bolardy. Emma agasy oňa dutar alyp berdi ahyryn. Ol dutar bilen meşgul boldy,
ony elinden düşürmän, otuz dört ýaşady.
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üstesinden gelebileceği için söylenmiştir. Ağabeyinin esir oluşunun sekizinci günü
bugün. Üzüntüdeyiz. Ama üzülmenin, kederlenmenin ne faydası var? Sen üzülme.
Oba kendi bahşısına destek olacaktır. Sen artık belini sıkı kuşayabilirsin. Engelin
olmasın...
Yaşlı kadının diyeceği çoktu. O, obadan haberdardı. Fakat söylediklerinden asıl
maksat son üç cümlesindeydi. Şu üç cümleyi herkesten önce söylemek isteyip kaç
gündür gözü yollarda kalmıştı. Doğru. “Oba bahşısına yardım edecektir” dedi. Yaşlı
kadın bunu dediği vakit arkasından bahşının mertçe cevabını aldı:
— Belim iyi kuşalı, dutarım da sağlamdır, Kümüş anne.
Bahşı iyice düşünüp taşınmıştı. Yüzünden nihayet bir karara vardığı, bir hedefi olduğu anlaşılıyordu. Yüzü aydınlandı, gözleri keskinleşti. Aşağıya düşen cüppesi kaldı.
Kolaylıkla gidip az evvel evin duvarına keyifsizce astığı dutarı yerinden aldı. Sonra
evin ortasında, keçenin üstünde bağdaş kurarak oturuverdi:
— Kümüş anne, gel otur. Ben size saz çalacağım- diye, dutarının kapağına öfkeyle
vurup çalmaya başladı.
— Gel, otur.
Bunun anlamı sabaha kadar saz çalacağıydı…
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— Bagşy jan, aman-sag geldiňmi? — diýip, öýüň beýle gapdalyndan bir garry aýal
aldyrany bar ýaly bolup geldi-de, içerik urup girdi. — Aman-sag gelen ýeriň bolýar.
Elhepus, beýle kän eglendiň. Gözümizi ýolda goýduň, nirelerde bolduň? Bagşy jan,
düýn yzyňdan atlam iberipdiler. Sen oňa, belki, duşanam dälsiň, giden — Halykdy.
Bagşy jan, obanyň ýigitleri seniň geleriňe garaşyp durandyrlar.
Bu garry gelip, sazandanyň pikirini bozdy. Ol ozalam pikir edip, çözüp bilýän zady
ýokdy. Iki gulagy ýeňsesindedi. Onuň aýdyp duran zatlaryna gaharlanjagyny-da,
güljegini-de bilme- ýärdi.
Garrynyň: «Obanyň ýigitleri seniň geleriňe garaşyp durandyrlar» diýmegi, onuň
pikirini özüne çekdi. Onsoň ol:
— Geldim özün-ä... — diýdi-de, garrynyň çugutdyrylyp oturyşyna seretdi.
— Gelen bolsaň, örän gowy edipsiň, bagşy jan! — diýip, ol garry sözüni dowam
etdirdi. — «Är başy gowgaly gerek» diýip, biderek ýere aýdylan däldir. Bu är başynyň gowgany, kyn günleri çekip biljegi üçin aýdylan zatdyr. Agaň ýesir düşenine şu
gün sekiz gündür, biz gynanyp otyrys. Gynanmakdan, gyýylmakdan ne peýda? Sen
gynanyjy bolmagyn. Oba öz sazandasyny goldajakdyr. Sen indi biliňi pugta guşabergin. Dagyň bolmasyn...
Garry enäniň gürrüňi köpdi. Ol obadan habarlydy. Ýöne welin onuň ähli aýdasy
gelýänlerini jemläninde, esasy maksat soňky aýdan üç jümlesindedi. Şony bagşa
ilden öňürti aýtjak bolup, ol şu günki gün bilen düýnki güni ýola seredip geçiripdi.
Dogry. «Oba sazandasyny goldajakdyr» diýip, ol aýtdy. Aýdan dessine hem bagşydan mert jogap aldy.
— Bil pugta guşalgydyr, dutar hem örän guratdyr, Kümüş eje — diýdi.
Sazanda pikirlenipdi, oýlanypdy. Onuň ýüzünden eýýäm belli bir karara gelenligi
we aýdyň bir maksat tutanlygy görnüp başlady. Ýüzi ýagtylandy, gözleri ýiteldi, aşak
düşen eginleri galdy. Ýeňillik bilen baryp, dutaryny ýap-ýaňy keýpsizlik bilen asyp
goýan ýerinden aldy. Onsoň öýüň ortasynda, keçäniň üstünde aýbogdaşyny gurup
oturagada:
— Kümüş eje, hany, ornaşykly otur. Men size saz çalyp berjek — diýip, dutarynyň
gapagyna gahar-gazap bilen kakyp başlady.
— Hany oturyň!
Munuň indi tä daň atýança gitdigidir...
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Hat: Haşmetullah Sultani
Afganistanlı. D.E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü, Yüksek
Lisans Öğrencisi.
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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.
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UÇSUZ BUCAKSIZ GÖZÜN
Dalgalanır uçsuz bucaksız gözün,
kaybolmuş yelken gibiyim onda.
asla dinmez fırtınası,
ve bir vehim yalkılanır sesinde.
İstemem kıyısına varmayı,
hayat da, ölüm de bir bana.
Parçalanıp dalgalarında,
boğulup giderim en sonunda.

Çeviren: Ayixianguli Yimier
Uygur Türkü. Marmara Üniversitesi Yeni Türk
Edebiyatı Yüksek Lisans öğrencisi
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Ayten Hüseynli,
Tehran Abdurrahimov:
“TÜRKİYE BURSLARI SAYESİNDE
EVLENDİK.”
Röportaj: Selvet Çetin
Ülkemize her yıl Türkiye Bursları kapsamında çok sayıda uluslararası öğrenci geliyor. Onları gördükçe
“Dünyanın ne kadar küçüldüğünü, insanlık ailemizin ne kadar büyüdüğünü” daha çok anlıyoruz. Hepsi
birbirinden farklı özellikler taşıyor olsa da kadim medeniyetimizin bize öğrettiği “farklılıkların zenginliği”
ilkesinden onlar da nasiplerini alarak bu coğrafyayı keşfetmeye çalışıyorlar. Şüphesiz uluslararası öğrenciler, sosyal ve kültürel hayatımızın evrensel renklerini oluştururken, yeni ve değişik bir toplumsal yapı
içinde onların nasıl yaşadıklarını ve neler hissettiklerini merak etmek de bize düşüyor. İzmir’de Türkiye
Burslusu olarak yüksek lisans eğitimi alan Azerbaycanlı Tehran Abdurrahimov ve Ayten Hüseynli çifti
ile konuşmak hem bu merakımızı gidermek hem de toplumsal sorumluluklarımızı yeniden hatırlamak
bakımından iyi bir fırsat oldu.
Selvet Çetin: Türkiye maceranızla başlayalım
isterseniz. Türkiye Burslarıyla nasıl tanıştınız, İzmir’de eğitim görmek nasıl bir duygu, biraz bunlardan söz edebilir misiniz?
Tehran: Aslında her şey eşimle tanışmamızla
başladı. Biz tanıştığımız zaman ben üniversiteyi bitirmiş, askerden gelmiştim ve özel bir şirkette çalışıyordum. Açıkçası yüksek lisans eğitimini de çok
düşünmüyordum. Ayten’le tanıştıktan sonra onun
Türkiye Bursları ile İzmir’de üniversite kazandığını
anladım. Eylül’de derslerin başlamasıyla o İzmir’e
yerleşti ve ben de Bakü’de çalışmaya devam ettim.
Zamanla bu şekilde uzaklarda olmanın zorlukları
ile de tanışmış olduk. Benim de İzmir’de yüksek
lisans yapabilmem için Türkiye Bursları’na başvurmamın iyi olacağına karar verdik. Eğer kazanırsam
evlenecek ve İzmir’e yerleşecektik. Bu arada misafir olarak 10 günlük bir İzmir gezisine geldim ve
bu şehri çok beğendim. Başvuruları tamamladım,
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ikinci tura kadar hem çalışıyor, hem Ales, Ielts ve
Tömer sınavlarına hazırlanıyordum. Sınavlardan
başarı sertifikası elde ettim ve mülakata katılmaya hak kazandım. Daha sonra heyecanla sonuçları
beklemeye başladık. Olumlu sonuç aldığımız gün
çok mutlu oldum ve düğün hazırlıklarına başladık.
2014 yılı Eylül ayından itibaren İzmir’e yerleştik.
Selvet Çetin: Yani Türkiye Bursları sayesinde
evlendiğinizi anlıyorum, doğru mu?
Tehran: Evet, böyle de söylemek mümkün tabi.
Selvet Çetin: Pekala, Ayten senin Türkiye maceran daha önce başlamış oldu. Sen nasıl bir başlangıç yaptın?
Ayten: Bu soruda üç yön gördüm kendimce. Türkiye’de eğitim görmek, Türkiye Burslarıyla eğitim
görmek ve İzmir’de eğitim görmek. Çocukluğumdan beri ister çizgi filmlerle, ister filmlerle olsun

Çocukluğumdan beri ister çizgi filmlerle, ister
filmlerle olsun yahut okuduğum roman ve
şiirlerle Türk kültürüne merak ve sevgiyle
büyümüş biriyim. Türkiye’de yaşamayı,
okumayı, arkadaşlar edinmeyi ve elbette
gezmeyi hep hayal etmişimdir. Ama bu hayalin
bir gün gerçekleşeceğini hiç düşünmezdim.
yahut okuduğum roman ve şiirlerle Türk kültürüne merak ve sevgiyle büyümüş biriyim. Türkiye’de
yaşamayı, okumayı, arkadaşlar edinmeyi ve elbette gezmeyi hep hayal etmişimdir. Ama bu hayalin

bir gün gerçekleşeceğini hiç düşünmezdim. Lisans
eğitimimi bitirmek üzereyken yurtdışı eğitim fuarına katıldım. Bunu yaparken aslında eğitimle ilgili
kesin bir kararım yoktu. Yani bu fuarın hayatımı
değiştireceğini bilmiyordum. Çünkü yurtdışında
okumama dair hiçbir ihtimal yoktu. Engel demeye-

yim de, gerçeklik yüzdesinin ne kadar az olduğunu
gösteren sebepler vardı. Yaşadığım küçük kasabada aile ve akrabalarımdan hiç bir kız yurtdışına
eğitime gitmemişti. Diğer yandan hiçbir zaman ne
ben ne ablam ve ne de
kardeşim babamıza maddi yönden yük olmak istemedik, buna gönlümüz
razı değildi. Bu ve bunun
gibi sebeplerden kendimi
ümitlendirip üzmek istemiyordum. O akşam fuardan eve gelirken elimde
bir sürü üniversite tanıtım, katalog ve broşürleri
vardı.Çok heyecanlıydım.
Şimdi düşünüyorum da
yukarıda saydığım sebepleri o an için unutmuştum
her halde. Akşam yemeğinde durmadan babamla
fuarda kazandığım bilgileri
paylaşıyordum. Babam
benim arzularımı, hayallerimi dinler, hiçbir zaman
itiraz etmez, hatta o cesaretlendirirdi beni. Bu defa
da kıyamadı bana babam.
O an dediği kelimeyi hiç unutmadım. “Sen çalış,
eğer kazanırsan ben senin yanındayım” demişti
babam.
Ales ve Ielts için çalışmaya başladım ayrıca Türkçe
dil muafiyeti için sınavlara hazırlandım. O sırada
Bakü’deki Türkiye Eğitim Müşavirliğine uğradım,
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Artık sonuçlarını görüyoruz bu güzel projenin.
İnşallah, burs prosedürlerinin giderek daha
da gelişeceğinden ve bunun eşliğinde Türk dilinin yurtdışında kullanılacak ortak dillerden
biri olacağından eminim.
bir yandan burs olanakları elde edebilir miyim
diye araştırmaya da başladım. Müşavirlikte bana
Türkiye’de Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın çalışkan öğrencilere burs temin ettiğini öğrendim. Bu benim
için ışık olmuştu. Lisansımı başarılı bir diplomayla
bitirmiştim, eğer gerekli sınavlardan da başarıyla
geçebilirsem ve Allah isterse olurdu. Kısa sürede
üç önemli sınava hazırlandım hem de iki ay içinde
diploma projemi hazırlamak üzereyken. Babamın
bana sağladığı destek ve motivasyon sanki gücüme
güç katmıştı. Durmadan çalışıyordum, babamın o
zamanki imkanlariyla farklı zamanlarda Trabzona
Ales ve Tömer sınavlarına İstanbul’da girdim.Ielts
sınavına da Bakü’deki Britanya Konsolosluğunda
girdim. Belgelerim kısa sürede hazır oldu.Türkiye
Burslarına başvurdum ve heyecanla sonucu beklemeye başladım.Sonra mülakata çağırıldım ve
Allah’ıma sonsuz şükürler olsun ki Türkiye’de bir
üniversiteyi kazandım. O gece hiç uyumadım, ka-

zandığım yeri, üniversiteyi araştırdım.
Selvet Çetin: Üniversite ve şehir tercihini yaparken neleri göz önünde bulundurdunuz? Sizin
bu şehir ve üniversiteyi tercih etmenizi gerektiren
sebepler var mıydı?
Tehran: Üniversite seçerken Türkiye sıralamalarına bakarak Ege Üniversitesini daha ön sıralara
yazdım ve şükürler olsun ki bu üniversiteyi kazanabildim. Ama tabii ki şehir seçimimde Ayten’in
İzmir’de olması etkili oldu. Bu nedenle İzmir’den
bir üniversite kazanmak zorundaydım. Ayrıca ilk
ziyaretimden sonra İzmir’i çok beğendim ve bu
şehirde yaşamayı hayal ettim.
Ayten: Açık söylemek gerekirse, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü tercihlerim arasında ilk sırada
değildi. Çünkü bu üniversiteyi hiç tanımıyordum,
ismini duymamıştım. Ama İYTE’yi kazanmam benim için bir nimet oldu. Artık bulunduğum her yerde İYTE`nin ne kadar kaliteli bir yer olduğundan
bahsediyorum. Sonuçta arkadaşlarım yanılabilir ve
benim kadar şanslı olmayabilirler, tercihlerini dikkatlice yapsınlar.
Selvet Çetin: Uyum konusunda zorluk yaşadınız mı, Azerbaycan’daki yaşam tarzıyla buradaki
hayat arasındaki benzerlikler ya da
farklılıklar hakkında neler söylemek
istersiniz?
Tehran: Uyum konusunda ciddi
bir sorun yaşadığımı söyleyemem.
Nedeni şu ki, kültürlerimiz, yemeklerimiz, dilimiz ve dinimiz aynı. Bu
nedenle de kültür şoku yaşamadım.
Dinimi yaşama, insanlarla iletişim
kurma konularında da sıkıntı yaşamadım. Özellikle komşularımız,
oturduğumuz sokaktaki insan-
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Türk ülkeleri içinde ilk ve tek olarak bu kadar kapsamlı burs olanağı sunmak,
dünyaya Türk dilini, medeniyetini tanıtmak çok büyük bir iş.
lar ve farklı yerlerde gezerken karşılaştıklarımız
Azerbaycan’dan geldiğimizi duydukları zaman çok
daha farklı bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Yardımcı
olmaya, sorunumuzu çözmeye çalışıyorlar, “kardeşimizsiniz” diyorlar. Anlayacağınız bir yabancılık
çekmedik. Ama bazen konuşmalarımızda küçük
çaplı anlaşılmazlıklar olduğu için komik durumlarla
karşılaşabiliyoruz. Yani ben Türkçe konuştuğumu
düşünüyorum ama aslında Azerbaycan Türkçesinde kelimeler kullanıyorum. Bu bazen komik anlaşmazlıklara neden oluyor.
Ayten: Zorluk hiç olmadı. Ben buraya gelirken,
yabancı bir ülkeye yabancı olarak gelmiyordum,
kardeş ülkenin seveni ve meraklısı olarak geliyordum. Sadece enteresan anlar çok oldu. Şöyle ki,
dillerimiz Türk ailesinden olduğu için aynı anlama
gelen farklı kelimeleri çok kullandığımızı anladım.
İzmirliler beni belki konuşma şeklimden, belki dış
görünümümden hiç Azerbaycanlıya benzetemezler, hatta söylediğimde şaka yaptığımı sanırlar, yüzüme uzun uzun, anlamlı anlamlı bakarlar. Bakkala,
markete gittiğimde mutlaka Azerbaycanlı oldu-

ğumu söyleme gerekliliği duyardım. İsmini bilmediğim bir şeyi anlatarak almak istersem, yüzüme
kızgın ifadeyle bakarlar, onlarla dalga geçtiğimi sanırlardı. Ta ki Azerbaycanlı olduğumu söyledim mi
o kızgın yüzlerinde çiçek açar, beni iyi ağırlarlardı.
Dediğim gibi kardeş ülkeyiz, birbirimizi seviyoruz.
İzmir’de Azerbaycanlı olarak yol bulma sıkıntısı da
hiç çekmedim. Bir yer sorduğumda beni mümkün
olsa gideceğim yere kadar götürürlerdi, öyle geniş kalpli insanlarla yaşadım, yaşıyorum. Siyasi düşünce farklılıkları nedeniyle özellikle de yerli genç
öğrencilerden bana ve yabancı öğrenci arkadaşlarıma karşı bazı olumsuz şeyler gördüm ama onları
büyütüp yaşadığım güzelliklerin tadını kaçırmayı
hiç istemiyorum. Barış ve kardeşlik için dua ediyorum.
Selvet Çetin: Üniversite eğitimi nasıl gidiyor,
beklentilerinizi karşılayan bir eğitim sistemi olduğunu düşünüyor musunuz?
Tehran: Şu anda Ege Üniversitesi’nde Yönetim
Bilimi ve Organizasyon alanında yüksek lisans yapmaktayım. Üniversitemiz Türkiye’nin üniversiteler
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sıralamasında ilk on üniversite arasında yer almaktadır. Genel olarak eğitim düzeyi, hocalarımızın
bizlere aktardığı bilgiler, çalışma şekilleri, üniversitemizdeki olanaklar beğenilecek bir düzeydedir.
Hatta beklentilerimin daha üzerinde bir eğitim
aldığımızı söyleyebilirim. Derslerimiz çok zor değil, her derste yeni şeyler öğreniyoruz. En önemlisi analitik düşünme, araştırma, eleştirme, yazma,
müzakere etme konularında alışkanlıklar kazanıyorum.Ayrıca bazı hocalarımız çok dostça davranıyor, yabancılık yaşamamamız için Türkiye dışından
gelen öğrencilere çok daha farklı muamele gösteriyor ve bizim tüm sorunlarımızla ilgileniyorlar.
Ayten: Kesinlikle, İYTE eğitimi beklentilerimden
de fazlasını karşılayan bir eğitim sistemine sahip.
Türkiye’nin Teknoloji Üssü olan İYTE, ülkede’ki
iki Yüksek Teknoloji Enstitüsünden biri. Eğitim
açısından tam donanımlı, değerli, bilgili,
güler yüzlü kadrosuyla ve yüzde yüz
İngilizce eğitim veren
bir kurum. Bir yıllık
İngilizce yabancı dil
hazırlık eğitiminin ardından ders kredilerimi tamamladım. Bu
dönemde üzerimde
emeği geçen tüm
hocalarıma teşekkür
ederim. Eğitimimde
şimdi tez aşamasındayım. Tez konumu ‘çabucak
yazayım da bitsin’ amacıyla seçmedim. Araştırma
alanımda ilgimi çeken ‘Mimarlıkta Hareketli Sistemler ve Katlanabilir Strüktürler’ konusunda hocalarım en başından beri bana destek oldu. Şimdi
bu yönde araştırma yapmak üzereyiz. Dile, ülkeye
ve araştırma konuma yabancı olmam hiçbir zaman
hocalarımla çalışmak için bir sorun oluşturmadı.
Onlara her zaman minnet, teşekkür borçluyum.

nında uzman kişilerden birçok şey öğrendim. İlgi
duyduğum edebiyat, sosyoloji, psikoloji ve siyaset
bilimi konularında kendimi yetiştirmemi sağladı.
Eğitim seminerlerinin bakış açımı, düşünce havuzumu genişlettiğini, zihnimdeki birçok soruya cevap bulduğumu düşünüyorum. Akademide sanki
yıllardır tanıyormuşum gibi sevdiğim farklı ülkelerden arkadaşlarım oldu. Dersler tamamlandığında
yapılan gezilerle Bursa’yı, Yalova’yı ve İstanbul’u
daha yakından tanıma fırsatı buldum.Kısacası,
akademi benim için büyük bir kültürel zenginlikti,
emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Selvet Çetin: Evli bir Türkiye Burslusu çift olarak
İzmir’de yaşamanın kolay ve zor yanları neler, diye
bir soru sormak istesem neler söylersiniz?
Tehran: İzmir çok güzel bir şehir. Aynı zamanda
Türkiye’nin bir çok
güzel turistik şehirlerine yakın. Yani gezip
dolaşmak ve dinlenmek için çok güzel
bir yer. İnsanları çok
cana yakın ve yardımseverler. Arkadaşlardan duyduğumuz ve
genel olarak anladığımız kadarıyla İstanbul yaşamak için çok
daha pahalı, diğer büyük kentler içerisinde
de İzmir en güzeli. Bu
nedenle de evli olarak yaşamak için hem çok güzel
ve rahat, aynı zamanda çok hesaplı bir yer. Ulaşım
açısından da çok rahat bir kent olduğunu düşünüyorum. Zor yanı olarak da ailelerimizden, arkadaş
çevremizden uzak bir yerde olmamızı söyleyebilirim.

Genel olarak eğitim düzeyi, hocalarımızın bizlere aktardığı bilgiler, çalışma şekilleri, üniversitemizdeki olanaklar beğenilecek bir
düzeydedir. Hatta beklentilerimin
daha üzerinde bir eğitim aldığımızı söyleyebilirim.

Selvet Çetin: Ayten, Uluslararası Öğrenciler
Akademisine bir dönem katıldın. Program senin
beklentilerini karşıladı mı, akademik programların
öğrenciler için ne tür katkısı oluyor?
Ayten: Uluslararası Öğrenciler Akademisi hayatımın en güzel hatıraları arasında. Farklı üniversitelerden çok sayıda değerli hocamla tanıştım. Ala-
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Ayten: Biraz mizah da katarak anlatmak gerekirse, eşim evlilik sınavını Ales, Ielsts ve Tömer sınavlarını çalışarak geçti. Bana evlilik teklifi de bursu
kazanma haberiyle aynı anda oldu. Farklılıkları
seven biri olan benim için çok farklı evlilik teklifiydi. Yaklaşık iki yıllık nişanlılık sonucu evlendik.
Her ikimizde okuma tutkusu vardı ve istediğimiz
bölümleri kazanmıştık. Türkiye Burslusu ve aynı
zamanda bu burs sayesinde evli olmak, bizim işin
Allahın lütuflarından birisi. Ailemizin verdiği maddi

yardımlarla aldığımız en önemli eşya, kitaplar oldu.
Evimizdeki geçimimizi, aldığımız burslar sayesinde
sağlamaya başladık. Vize dönemleri gece gündüz
demeden ders çalışıyorduk. Şimdi tez döneminde
bir birimize destek olacağız inşallah.
Selvet Çetin: Genel olarak Türkiye Burslarından
ve YTB’den beklentileriniz neler, size göre hangi
konularda veya sorun alanlarında daha çok çaba
harcanmalı?
Tehran: Genel olarak beklentilerim karşılanıyor.
Özellikle İzmir’deki YTB Ofisinin çalışanları bize
çok yardımcı oluyorlar. Öğrenciler için düzenledikleri proje ve programlar da gayet güzel. Türkiye’nin genel olarak kültürünün tanıtılması için
farklı kentlere ve tarihi mekanlara gezilerin düzenlenmesini çok arzu ederdim.
Ayten: Hiç bir mükemmel şey aniden oluşmaz.
Türk ülkeleri içinde ilk ve tek olarak bu kadar
kapsamlı burs olanağı sunmak, dünyaya Türk dilini, medeniyetini tanıtmak çok büyük bir iş. Artık
sonuçlarını görüyoruz bu güzel projenin. İnşallah,
burs prosedürlerinin giderek daha da gelişeceğinden ve bunun eşliğinde Türk dilinin yurtdışında kullanılacak ortak dillerden biri olacağından
eminim. Türkiye Bursları beni başarılı öğrenciler
arasından seçti, değer verdi, Türkiye’ye gelmemi,
çok kaliteli okulda okumamı, yurtta barınmamı,
farklı arkadaşlar edinmemi sağladı. Ben bunları
asla unutmam. Ve gelecekte hangi ülkede olursam
olayım bunu hep dile getireceğim. Türkiye’ye bu
sıkıntılı günlerden çıkıp aydınlıkta yol almaya devam etmesi için dua ediyorum.
Selvet Çetin: Eğitiminizi tamamladıktan sonra
bir kariyer hedefiniz var mı, Azerbaycan’a döndüğünüzde nasıl bir iş ve sosyal yaşam bekliyor sizi?
Tehran: Tabii ki benim de kariyer hedeflerim var.
Buraya gelmeden önce de kendi ülkemde insan
kaynakları alanında çalışıyordum. Ülkeme döndükten sonra da bu alanda iyi bir şirkette çalışmayı ve
yıllar sonra da yönetim alanında kendi danışmanlık
şirketimi kurmayı amaçlıyorum.
Ayten: Eğitimimi bitirdikten sonraki hedefim, elbette başarılı bir mimar olarak kendi şirketimi kurmak. Ama bu eğitim bittikten sonra mı olur, yoksa
5-6 yıl sonra olur, bilemiyorum. Mimarlık hayal ve
sonucun bağlaşamadığı bir alan. Benim niyetim

sadece bina yapmak değil, mimarlıkta yenilikçi bir
şeyler yapmak. Ama tabi ki geçimimi sağlamak için
zamana ayak uyduracağım mecbur.
Selvet Çetin: Son olarak uluslararası öğrencilere ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye eğitim amacıyla
gelecek olan arkadaşlarınıza ne tür tavsiyelerde
bulunmak istersiniz?
Tehran: Genellikle tavsiye almayı severim. Ama
şunu söyleyebilirim ki, Türkiye eğitim almak ve
aynı zamanda turist olarak gezmek, zengin bir
kültürle daha yakından tanışmak için çok cazip bir
ülke. Bu zenginliği doyasıya yaşamak için ve kaliteli
bir eğitim almak, büyük bir sosyal ağ kurmak, büyük bir ailenin parçası olmak için bu ülkeyi tercih
etmeye değer.
Ayten: Öğrenci arkadaşlarıma, yurtdışında okuma şansı kazandıklarında bu fırsatı iyi kullanmalarını tavsiye ederim. Yurtdışında eğitim görmek demek, hayat felsefesini, sosyal çevreyi ve dünyaya
bakış açısını genişletmek için bir vasıta. Ama kesinlikle bunların dengesini iyi kurmak lazım. Yurtdışında oldukları süre zarfında hedeflerini unutmasınlar, amaçlarından vazgeçmesinler. Zorluk,
hasret, ve kültürel farklılıklar yurtdışında eğitimin
olmazsa olmazları,bu zorlukları aşacak cesarete
sahip olsunlar.
Selvet Çetin: Bu keyifli sohbet için çok teşekkür
ederim.
Tehran ve Ayten: Biz teşekkürüz ederiz. Çok
keyifli bir sohbet oldu.
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Çeviri Atölyesi’nin İlk Mezunları

Şair ve Yazarlarla
Buluştu
Anadolu Yazarlar Birliği’nin yürüttüğü
Çeviri Atölyesi bir dönemi başarıyla
sona erdirdi. Dönem sonunda
şair, yazar ve kültür dünyamızın
önemli simaları yanında uluslararası
öğrencilerin de katıldığı bir iftar
programı düzenledi.
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Anadolu Yazarlar Birliği’nin yürüttüğü Çeviri Atölyesi
bir dönemi başarıyla sona erdirdi. Dönem sonunda
şair, yazar ve kültür dünyamızın önemli simaları yanında uluslararası öğrencilerin de katıldığı bir iftar programı düzenledi.

YILDIZ RAMZANOĞLU
Yazar
Geçtiğimiz ramazan ayında Her Boydan dergisinin düzenlediği iftarda farklı ülkelerden gelip Türkiye’de eğitim gören gençlerle sohbet
etmek nasip olmuştu. çok heyecan vermişti.
Anadolu Yazarlar Birliğinin öncülük ettiği bu
gecede kendi ana dillerinin seçkin şiir ve hikayelerini Türkçeye çeviren gençlerin Türkçe
şiirleri mükemmel bir tonlama ve duyguyla
okumaları karşısında duygulanmamak mümkün değildi.
Bu bana tecrübeleri hatırlattı. 2003’te başlayan Orta Doğu ziyaretlerimiz ve yazar ve sanatçılarla buluşmalarımızı esnasında görmüştük ki oralarda Aziz Nesin ve Orhan Pamuk
dışında çok az yazarımız biliniyor. Biz de komşularımızda ve bölgemizde üretilen edebiyata
yeterince aşina değildik. Karşılaştığımız çok
kıymetli yazarların hiç biri Türkçeye çevrilmemişti. Birbirimize hikayelerimize eğilmemiz
engellendiği için yabancılaşmış ve kopmuştuk
açıkçası, bu yüzden aramıza konulan sınırları
içimize sindirir hale gelmiştik.
2004’te Frankfurt Kitap Fuarında Arap Dili ve
Edebiyatı konuk ediliyordu. Birçok söyleşiler
arasında dikkatimi çeken şu olmuştu. Lübnanlı bir yazara İslam ve Arap kültürü Batıya
ne verebilir diye sorulduğunda susup kalmıştı.
Sonra demişti ki bu soruyu babama sormuş
olsaydınız size hiç duraksamadan saatlerce
anlatabilirdi ama benim şu an aklıma bir şey
gelmiyor. Kendi değerlerimizden uzak yenilgi
duygusundan bir türlü kurtulamadan körleşmiş bir entelijansiyayla nereye gidebiliriz.
Bu yüzden çabalarınız çok değerli. Bir yerden
başlamaktan daha hayırlı bir eylem yok, her
türlü sözün üzerindedir işin ucundan tutmak,
kalbine doğru yüzmek.
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Çeviri Atölyesi, 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.
İngilizcede Cem Yavuz ve Bünyamin Kasap, Arapçada
İlyas Aslan, Farsçada Kadir Turgut, Fransızcada ise Çisil Edinç gibi alanlarında yetkin isimlerin eğitmenliğinde sürdürülen atölye bir yılın sonunda ilk ürünlerini
verdi. Ramazan ayında Üsküdar Gençlik Merkezi’nde
düzenlenen iftar programı ile de kapanış törenini gerçekleştirmiş oldu; öğrenciler iftar sonrası sertifikalarını aldılar.
İlk yılında yoğun katılım, büyük başarı
Bir dönem boyunca devam eden derslerde, Dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’mize üniversite
okumak maksadı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın burs desteği ile gelen öğrenciler,
son derece güzel işlere imza attılar. Bu öğrencilerin
çoğu Türkçe eğitimini zaten almıştı. Okuyacak, yazacak ve konuşacak derece Türkçe biliyorlardı. Fakat bu
Çeviri Atölyesi ile bu becerilerini daha da ileri çıkarmak istediler. Çünkü tercüme faaliyeti bir dili sadece
konuşabilmek ve yazabilmekle altından kalkılabilecek
bir iş değildi. Daha düzenli tetkiklere ve kısmi de olsa
akademik bir disipline ihtiyaç vardı. İşte Çeviri Atölyesi’nde Anadolu Yazarlar Birliği, öğrencilere bu imkanı
elinden geldiğince tanımaya çalıştı.
Atölye kapsamında yaklaşık elli farklı ülkeden, aralarında kendi dillerinden metinlerin daha önce Türkçeye

İslam hinterlandının, Müslüman olmayanlar dahil, hikayesine şiirine hissiyatına aşina olmamız için verdiğiniz
emekler uzun vadede büyük bir inşa hareketi.
Suriyeli Makedonyalı Yemenli Ukraynalı Tunuslu Afgan
İranlı Uygur Kazak Azeri Sırp öğrencilerin fikir ve duygularının dilimize ve kültürümüze aktarılmasında bu
insani kaynaşmada emeği geçen hocaları, yöneticileri
kutluyorum. İslam dünyasını düşünsel kısırlığa mahkum etmek isteyenlere, silah sesleriyle bütün sesleri
kısmaya çalışanlara verilecek en iyi cevap budur.

hiç aktarılmamış olduğu dilleri konuşan öğrencilerin
de yer aldığı bir topluluk vardı. Bunun Dünyanın kültürel gelişimi açısından ne kadar müspet bir adım olduğu ehlince malum... Ancak öğrenciler açısından da
düşünüldüğünde, onların hem başarılarını hem de
özgüvenlerini arttırmalarına vesile olması, Türkiye
açısından ayrıca kıymetli oldu. Bu kıymeti bildiklerinden olsa gerek, kapanış programına katılan öğrencilerin neredeyse tamamı, Atölye’nin genişleyerek
devam etmesi konusunda ısrarcı oldular.

SALİHA SULTAN
Gazateci
Anadolu Yazarlar Birliği’nin Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile
gerçekleştirdiği Uluslararası Öğrenciler Çeviri
Atölyesi’ni başarılı bir proje olarak gördüğümü belirtmek isterim. Türkiye’de uzun yıllar
varlık gösteren ve “yerlilik”ten uzak olduğunu düşündüğüm kültürel hegemonyanın, yurt
dışında da aynı popülist kalıplar çerçevesinde
varlık göstermesi kültür sanat dünyasını öncelikle işi gereği yakından takip eden biri olarak benim için daima kaygı verici olmuştur.
Yazılarımda ve haberlerimde sıklıkla işlediğim
bu konunun önemli bir merhalesi olduğunu
düşündüğüm yabancı öğrencilerle gerçekleştirilen çeviri atölyesi projesini bu sebeple heyecanla karşıladım.
Çeviri Atölyesi Sertifika Programında ilk kez
karşılaştığım Her Boydan Dergisi ise; günümüzde kültürel dünyamızda gerçekleştirilen
birçok projenin, kitap, dergi, belgesel vs.
gibi kalıcılık sağlayan, projeyi tamamlayıcı bir
materyalle sona erdirilmemesi handikabını
aşması bakımından oldukça olumlu ve iyi düşünülmüş. Dergi içeriğinde yer alan ve çeşitli
ülkelerden yabancı öğrencilerin kendi kültürlerinden, güncel beğenilerine göre süzdükleri
ve çevirdikleri isimler hem bilmediğimiz bir
dünyanın kapısını aralıyor, hem de bu ülkelere
ait kalıplaşmış; genel geçer sanatçı isimlerinin ötesine geçmemizi sağlıyor. Aynı şekilde,
atölye çalışmasının ülkemizdeki aynı kültürel
kaygıları taşıyan, ehil kişilerin yönetiminde
gerçekleştiğine inandığım için; öğrencilere
içeriden sağlanan kültürel aktarımların “doğru” ve “yerli” olacağını düşünüyor; çalışmanın
kazanımlarının öğrencilerin bulundukları coğrafyalarda yıllar sonra dahi varlık göstermeye
devam edeceğine inanıyorum.

“Her Boydan” çeviriler
Çeviri Atölyesi’ne geçen dönem tam 110 öğrenci
katıldı. Bu öğrencilerin arasında çok farklı dilleri konuşanlar da vardı. Endonezya’dan tutalım da Uganda’ya; oradan da Balkan coğrafyasına değin uzanan
geniş bir yelpazeye yayılan bu öğrenciler, kendi dillerindeki eserleri bazen orijinalinden bazen de vasıta köprü diller aracılığı ile ilk kez Türkçeye tercüme
ettiler. Her Boydan’ın önceki sayısında bu tercümelerin büyük bir kısmı yayınlandı. Yine bu sayıda da
öğrencilerin tercüme ettikleri eserleri okuyabileceksiniz.
Öğrenciler sertifikalarını aldılar
Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yusuf Tosun
misafirleri selamladığı konuşmasında atölye çalışmasında çok farklı dillerden Türkçeye ilk defa kazandırılan metinler olduğunu belirtirken atölyenin kurum
olarak kendileri için önemini vurguladı.
Çeviri Atölyesi Koordinatörü Hüseyin Karaca ise
proje ve Her Boydan dergisi hakkında bilgiler verdiği
konuşmasında: “Çok farklı alanlarda eğitim gören
öğrencilerin katıldığı atölyenin amacı tabii ki profesyonel çevirmenler yetiştirmek değil. Hem kendi

Hele ki; edebiyatın dergilerde oluştuğunu, her dönem
edebiyatın dergilerde kayda geçtiğini göz önünde tutarsak; Anadolu Yazarlar Birliği’nin Çeviri Atölyesi’nde
aktardığı teoriyi Her Boydan ile ivedilikle pratiğe dökmesi başlı başına çok kıymetli. “Biz bu işi yaptık, bitti”
mantığıyla, yalıtkan ve donanımsız çalışmaların edebiyat dünyasını kuşattığı bir ortamda; derinlik, yerlilik ve
kalıcılık vasfı gösteren çalışmanın örneklerinin artması
dileğiyle…
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dillerine, edebiyatlarına yaklaşmalarını hem de çeviri faaliyeti aracılığıyla Türkçelerini ilerletmelerini
hedefliyoruz. Ve bu yıl ilk kez düzenlememize rağmen çok verimli bir atölye çalışması oldu. Üç ay
boyunca nice ülkenin edebiyatına uzandık birlikte.
Öğrenciler arasında kültürel bir alışveriş oldu.
Eğitmenlerimizin de büyük gayretleriyle yazı dili
olarak Türkçeyi öğrendiler. Elinizdeki Her Boydan
dergisi bunun en güzel göstergesi.” diye konuştu.
İftar sonrası, Çeviri Atölyesi’ni temsilen üç öğrencinin ana dillerinde ve kendi çevirileriyle Türkçe
olarak şiir okuduğu gecede, öğrencilere sertifikalarını Genel Başkan Yusuf Tosun’un yanı sıra Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Şadan Özkaya,
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, yazar Yıldız Ramazanoğlu ve Anadolu
Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi şair Sıddık
Ertaş takdim etti.
Çeviri Atölyesi’nin kapanış programına aralarında şair, yazar ve gazetecilerin de yer aldığı Türkiye’nin farklı alanlarından önemli isimler de katıldı.
Bu isimler de atölyenin önemine dair önemli geri
dönüşlerde bulundular. Yine de en önemli şeyin
öğrencilerin hatıralarında kalacağından şüphe yok.
Üniversite öğrenimlerini Türkiye’de alan bu gençler, uzun yıllar sonra memleketlerine döndüklerin-

HÜSEYİN AKIN
Şair - Yazar
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenciler Çeviri Atölyesi ülkeler arası kültürel geçişliliğe
katkı sağlayacak özellikte bir girişimdir. Birçok ülkede Türk Edebiyatı’nın
eser bırakmış ya da yaşayan değerleri ne yazık ki bilinmiyor. Bunun yerine
resmi dizgeler neyi pompalamışsa o minval üzere isimler tanınmakta ve
ülkemizi sözüm ona temsil etmektedir. Anadolu Yazarlar Birliği’nin teşebbüsüyle gerçekleştirilen çeviri atölyesi bu yönüyle de oldukça önemli.
Ayrıca dünyanın birçok ülkesinden ülkemizde öğrenim gören öğrencilerin
yeteneklerinin ortaya çıkarılması için bundan daha uygun bir vesile olamaz.
Dillerin kaynaşması olduğu kadar gönüllerin de kaynaşmasıdır bu. Önyargıları bertaraf eder. Edebiyatı asli misyonunu geri döndürür. Bu asli misyon
insanlığın ortak dili olabilme çabasıdır. Dilerim bu çabalar daha büyük katılımlarla devam eder. Farklı diller farklı imkanlardır. Ayrı ayrı dillerden aynı
şarkıyı söylediğimiz gerçeğini gönüllerimize fısıldar.
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de bu gençlik yıllarını ve belki de özel olarak bu
programı hatırlayacaklar. Belki çocuklarına, belki
de çocukları torunlarına anlatacak... Böylece onların zihin dünyalarında canlanan Türkiye imajı, binlerce yıl olduğu gibi yeniden asli merkezine oturacak. Çeviri Atölyesi, Türkiye’de öğrenim gören
yabancı öğrencilere kısa ve uzun vadeli katkılar
sağlayacak. Kısa vadeli katkıları, elinizde yer alan
dergide geçen sayıda olduğu gibi bu sayıda da görebilirsiniz. Öğrenciler Dünya edebiyatının önemli
isimlerinden eserleri başarılı bir şekilde Türkçeye
tercüme ettiler. Ayrıca böylece kişisel yazı kabiliyetlerini de geliştirdiler. Uzun vadeli katkılar
arasında da, az evvel dile getirdiğimiz duygusal
bağlam dışında, vatanlarına döndüklerinde birer
başarılı tercüman olabilme potansiyeli taşımalarını da sağlaması... Gelecek yıllarda bu öğrenciler
gerek kendi ülkelerinde gerekse Dünya’nın farklı
coğrafyalarında Türk düşünce ve edebi hayatını
tercüme ederek temsil edilebilme potansiyelini
arttıracaklar...
Sözün özü, Çeviri Atölyesi’nin kapanış programı,
öğrencilerin gözlerinde ışıltıyı görmek adına son
derece verimli oldu. Dileriz daha nice atölyeler bu
öğrencilerin dünyalarında yer eder. Böylece dünya
adına daha umutlu yarınlara kapı aralanır...

SÜMEYYE BETÜL
Şair
Anadolu Yazarlar Birliği’nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
ile birlikte yürüttüğü, Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin de desteğiyle şekil
bulan Çeviri Atölyesinin kapanış programı, Dünya’nın farklı yerlerinden gelen
öğrencileri bir demet halinde görmek açısından çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Öğrenciler, bir dönem boyunca kendi dillerinden önemli metinleri öğretmenleriyle birlikte Türkçeye kazandırmışlar ve bu programda da içlerinden
bazıları o şiirleri bizlerle paylaştı.
Her şeyden önce aramızda binlerce kilometre olan bu öğrencileri, kendi edebiyat dünyalarında isimlerin eserlerini gözlerimizin içerisine bakarak hem de Türkçe olarak bizlere okuması tarifi zor bir şey... Bunu sadece duygusal olarak izah
etmek de yetersiz. Bu etkinlik her şeyiyle yeryüzünde bütün insanların aslında
bazı duygular paydasında birlikte çok güzel yaşayabileceklerini söylüyor bize. İnsanlık adına umut aşılıyor. Temennim bu ve benzeri faaliyetlerin hız kesmeden
devam etmesi. İçinden geçtiğimiz bu günlerde bu tür gayretlere olan ihtiyacımız
oldukça fazla... Emeği geçenlere teşekkür ederim.
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SERDAR KACIR

ZEYNEP ARKAN

Şair

Şair

Edebi eserlerin çevirisine yönelik gerçekleştirilen bu güzel faaliyeti takdir etmemek
haksızlık olur. Nitekim ülkemizde yürütülen
kültür ve sanat politikalarına nitelik kazandırma meselesinde henüz yolun başında olduğumuz ortada. Bu açıdan özellikle bahse
konu öğrencilere bilinç ve imkan kazandırılması oldukça önemli. Kültürel etkileşimin
edebi eserler üzerinden hedeflenmesi ise
asıl dikkate değer husus.

Uluslararası Öğrenciler Çeviri Atölyesi’nin
el emeği göz nuru olarak ortaya çıkan Her
Boydan dergisi; kültürel bağlamda bizden olmayanın bize kattığı zenginliği işaret ediyor.
İnsanoğlu dil yoluyla birbirine yaklaşırken,
geçmişini ve geleceğini ifade ederken sanatın
her alanından istifade eder. Edebiyatın, müziğin, sanatın aynı dili paylaşmasalar da her
insanın kalbine dokunma biçimi vardır. Çeviri atölyesindeki katılımcıların kendi dillerinin
zengin sofrasından seçtikleri edebi eserleri
dilimize kazandırmaları diğer tüm öğrenciler
için de güzel bir fırsat. Dünyayı anlama, algılama, yorumlama biçiminin bu şekilde zenginleşip çoğalması ne güzel bir tecrübedir.

Malum, niteliksizliğin egemen olduğu bir
atmosferde, kıyıda köşede kalmış sanat
eserlerine bu çalışmayla yeniden ses bulma
olanağının sağlanıyor olması şahsımı ayrıca
sevindiren bir taraf. Bu sayede hem genç
arkadaşlarımızın birbirinden farklı kültürlerin
edebi eserlerine nüfuz etmeleri kolaylaşmış
olurken, hem de kendi ülke edebiyatlarından yapacakları çevirilerle biz okurlara yeni
okuma imkanları sağlamış olacaklar. YTB
himayesinde Anadolu Yazarlar Birliğinin gerçekleştirdiği her yönüyle faydalı bu çalışmaya
başta çevirileriyle katkı veren öğrenciler olmak üzere tüm emek verenleri ayrı ayrı kutluyorum. Her Boydan’ın yolu ve bahtı açık,
ömrü uzun ve bereketli olsun.
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Her Boydan dergisi, uluslararası öğrencilere
Türk dil becerilerini kazandırarak, Türkçe
edebiyatın o geniş çerçevesinden örnekler sunarak güzel Türkçemizin ülkelerarası
dostluk için bir köprü oluşturmasına vesile
olmuştur. Dünyanın küreselleşen fakat hâlâ
yabancılaşmadan kurtulamayan yapısına samimi bir katkıda bulunulmuştur diye düşünüyorum.
Bir okur olarak, dünya edebiyatından daha
önce haberdar olmadığımız eserleri Türkçeden okumanın güzel bir kazanım olduğunu
düşünüyorum. Kullanılan dil Rusça veya Endonezce ya da her ne olursa olsun, temelde
insani duyguların ortaklığıyla etkileniyoruz.
Bu etki insanı zihnen ilerlemeye götürüyor.
Şiirsel dil hayata dair boşlukları doldurur, bu
boşlukların her dilden ifadesine rastlamak
hayatımızı ancak zenginleştirir. Uluslararası Öğrenciler Çeviri Atölyesi’ne teşekkür
eder, başarılarının devamını dilerim.

