MAGJAN'DAN ABA Y' A SELAM
MUSTAFA ÖNER

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.
Kazak

edebiyatının

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.
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