
MAGJAN'DAN ABA Y' A SELAM 

MUSTAFA ÖNER 

Kazak edebiyatının büyük şairi Magjan Jumabayulı, ülkesinde uzun zaman 

unutturulmuş haldeyken, son devirdeki siyasi değişmeler neticesinde "aklanıp" 

eserleri tekrar yayımlanmaya başladı. İşte tam bu sırada Magjan'ın şiirlerinin 

Türkiye'de de yayımlanması pek anlamlı bir iş olmuştur (bk. Magcan 

Cumabayef Ölenderi - Magcan Cumabayulı 'nın Şiirleri, Latin harflerine ve 

Türkiye Türkçesine Aktaran: Ferhat Tamir, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 

yayını, Ankara, 1993). Türkiye Türkolojisinde, böyle çalışmalann bugüne kadar 

çok sınırlı kaldığını dikkate alınca, aynı zamanda hadmli bir Kazak Türkçesi 

metnini, genç araştırmacılann istifadesine sunmuş bulunan sayın Ferhat Tamir'i 

yürekten kutluyoruz. 

Biz burada, Magjan Jumabayulı'nın Abay için yazdığı ve şairin kül1iyatına 

girmemiş bir şiirini, Türkiye Türkçesi karşılığıyla paralelolarak verip Kazak 

Türklerinin "hakim atası" Abay Kunanbayulı'nınlS0. doğum yılını kutlamak 

istedik. 

Altın Hakim Abayga1 

Şın hakim, söziii ası!, baga jetpes, Asıl hakim, sözün asil, paha yetmez, 

Bir söziii mıii jı! jürse demi ketpes. Bir sözün bin yıl yürü se tadı gitmez. 

Karadan hakim bolgan sendey janlUii Halk arasından haldm olan senin gibi canın 

Elemniii kulagman eni ketpes ! Alemin kulağından ezgisi gitmez ! 

Abay - Edebiy körkem tevelsiz jurnal, 1992, meşin jılı No. 1 (I 3), Almalı 1992, s. 2. 



Sözine kulak salıp, baga bermey, 

Kıysayıp kınıraydı jurtıiı niyettes / 

Burtıyıp, teris karap: "Avlakjür!" dep, 

Boldı goy jakm tugan beri kektes. 

Tınış uyıkta kabil'inde, vayım jeme: 

"Kor hoZdl kayran sözim boska/" deme. 

Artında kazaktın jas batları men 

Sözindi kösem kılıp jürer jenge / 

Ay, jıl öter, düniye köşin tartar, 

Öltirip talay jandı, jügin artar. 

Köz aşıp, jurtın oyav boZgan saym 

Hakim ata, tmış bol, kadirin artar. 

}ürgen jannın artında izi kalar, 

Etikşi ölse, balga men bizi kalar. 

Bir bay ölse, tört tü lik malı kalar, 

Şeşen ölse, artında sözi kalar / 

Sum düniye sılan berip köpten öter, 

Sav kalgannın köbisi erten biter. 

Toktamas düniyeniii döngelegi, 

Şeşennin aytkan sözi köpke keter. 

Mustafcı Öner 3H7 

Sözüne kulak salıp, paha vermeden, 

Kaykılıp böbürlenir yurdun bir niyette ! 

Küsüp ters bakıp: "Git buradan" diye, 

Oldu yakın akrabaları da hep bir nefrette. 

Rahat uyu kabrinde, kaygı çekme: 

"Horlandı hayran sözüm boşuna!" deme. 

Ardında Kazak'ın genç çocukları ile 

Sözünü önder kılıp duran yenge ! 

Ay, yıl geçer, dünya göçünü tartar, 

Öldürüp nice canı, yükünü bize atar. 

Göz açıp da yurdun her uyandıkça 

Haklm ata, rahat ol,kadrin artar. 

Yürüyen canın ardında izi kalır, 

Çizmeci ölse, çekiç ile bizi kalır, 

Bir bey ölse, sürüler1e malı kalır, 

Ozan ölse, ardında sözü kalır! 

Yalan dünya naz edip çoklarından geçer, 

Sağ ka1anın çoğu da yarın biter. 

Durmaz dünyanın tekerleği, 

Ozanm dediği söz çoklarına gider. 


