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Mitat Çıbuk

Előszó
A török költészet, kiváltképp a kortárs török líra kevéssé
ismert a magyar olvasók előtt. A 20. századi költészet néhány
alakja ugyan megjelent magyar antológiákban, de az utóbbi
húsz év alig követhető. Lehetetlen is figyelemmel kísérni egy
akkora ország, mint Törökország irodalmi termését. A kitűnő magyar fordítók szorgalmának köszönhetően a prózai
művek ismertebbek, kiváltképp a modern török próza alakjai, Orhan Kemal (1914-1970), Yaşar Kemal (1923-2015),
a Nobel-díjas Orhan Pamuk, vagy İlber Ortaylı regényei,
de a versfordításra kevesen adják a fejüket, bár a 20. század utolsó harmadában jelentek meg kitűnő válogatások.
Talán mert ez nehezebb, kötöttebb, másfajta adottságot kíván, s nem elég a nyelvet tudva filológiai fordítást adni, a
műfordításhoz költőnek kell lenni… A fordítás, egy idegen
nép kultúrájának, költészetének tolmácsolása nagy kihívás.
Hangulat kell hozzá, meg sok egyéb. A fordítás kegyelmi
állapot, alázatot kíván… Azt jelenti, hogy félig átölelni valakit, félig vele menni… Megtalálni azt a határt, ahol az eredeti
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gondolat összecseng a közvetítő nyelvvel. Lélekemelő érzés
a fordítás, műfajtól függetlenül…
Szerencsés véletlennek köszönhető, hogy e kötet szerzője a Délkelet-Anatóliában, Gaziantepben élő Mitat Çıbuk, a
fordító Bartha Júlia és a költő, műfordító Gősi Vali találkozott. 2017-ben történt, hogy a „felhőben”, az internet segítségével összehangolt munka kezdődött, minek köszönhetően Mitat Çıbuk versei, más költőkkel egyetemben, így Necip
Fazıl Kisakürek, Cemal Sureya, Abdurrahim Karakoç, Cahit
Sıtkı Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Melih Cevdet Anday,
Özkan Mert, Cahit Külebi, Sezai Karakoç, Ahmet Haşim,
Hidayet Karakuş (a felsorolás a teljesség igénye nélküli), sorra megjelentek magyarul, egy majdani költői antológia vizióját elénk vetítve. Ebből a szép gyűjteményből emeltük ki
Mitat Çıbuk verseit.
Mitat Çıbuk költeményei magyarul először online irodalmi
folyóiratokban, így a Litera-Túra Művészeti folyóiratban, Héttorony Irodalmi Magazinban, az Artpresszo Művészeti Magazinban
és az Irodalmi Epreskert című online irodalmi folyóirat, valamint a Poet.hu oldalain feltűntek, az olvasók nagy örömére.
Ezt követően jó pár belekerült Gősi Vali Misztériumok című
kötetébe is.

Avatott szemű olvasókra találtak ezek a versek, így a kezdeti próbálkozások sikerrel jártak, további inspirációt adva
költőnek és fordítóknak egyaránt. A választás jó volt, az már
bizonyos.
Ki ez a fiatalember, aki finom lírájával elbűvölte a magyar
olvasókat?
Mitat Çıbuk jelenleg Gáziantepben élő török irodalom tanár. Életrajza kissé szűkszavú, magáról keveset szól, de az
írásai annál inkább felfedik azt a gazdag belső világot, aminek rezdülésit érezzük a versei lüktetésében.
Mitat Çıbuk 1974-ben, Elazigban született. Egyetemi tanulmányait Erzurumban, az Atatürk egyetem török nyelv-és irodalom tanári szakán végezte. Középiskolai török nyelvszakos
és irodalom tanár, jelenleg a délkeleti régióban, Gáziantepben
él, a helyi líceumban tanít. Igen termékeny szerző, verseit rendszeresen publikálja az Edebiyat Defteri-Kültür ve Sanat Platformu
online irodalmi folyóiratban és közzé teszi a www.antoloji.com
oldalán is. Első kötete 2007-ben jött ki, Anatóliai vagyok, hej!
(Ben Anadolu’yum, Hey!) címmel.
Arspoetikának is beillő gondolatokkal maga a költő így vall
a versírásról: „A vers összegyűjti a szeretet lángját, és szavakba formázza és közkinccsé teszi a szerelem tűzvásárán…
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Az érzelem és a képzelet a költészet alapköve, a költészet az
élet öröme. Az érzések lávafolyamként zúdulnak ránk. E
két fogalom körül formálódnak a sorok és nyerik el színüket a képzeletünkben.” A költő nyelvezete olykor archaizáló,
máskor játékos, kicsit a népi irodalom és a tájnyelv kultúrhatásának fénye csillan meg szavaiban, próbára téve a beszélt nyelven edződött fordítót. Válogatás ez a kötet, vékony,
zsebkönyv, amolyan útravaló annak, aki a kortárs török lírai
költészetbe szeretne betekinteni. A kötetek eredeti szövegét
interneten elérhetik a www.antoloji.com és a Betekintés a török
lírába című facebook oldalon. A versek török címe a tartalomjegyzéknél található.
Köszönet mindenek előtt a költőnek, Mitat Çıbuknak, aki
megörvendeztetett minket ezekkel a gyöngyszemekkel, köszönet a műfordítónak, Gősi Valinak, aki pontosan érti és
érzi a keleti kultúra ízét, varázsát, és köszönet dr. Kenyeresné Zagyva Ágnesnek, aki az illusztrációkat festette.
E kedves kötet elrepíti az Olvasót a varázslatos Kelet felé.
Kívánom, hogy leljék benne örömüket!
Karcag, 2022. január 13.

Dr. Bartha Júlia

Tó tükrében
Könnyeimből született e vén tó
A horizonton a felhőkkel játszva
Csendben őrzi titkos sebeim
Születő ábrándjaim
A fodrozó hullámok
Lágy érintéssel
Nárcisz illattal borítják
A tó tükrét
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Töredék
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1.
Érkezésedre felragyog a város
Kezed fehér
Ajkaid rózsásak
Itt a kezem
Tartsd a tiédben
Szorítsd akár egy gyermeket
2.
S míg képzeletem hajadból sző
Hálót a szívemre
Szemeidben hosszan elmélyedek
3.
Ereimben forr a vér
Kamillavirágos réten
Fantáziám távoli rózsakertjén át
Sietek hozzád a legsötétebb éjszakán
Hogy elmerüljek gyöngyszemeidben
Kedvesem

Tudod-e?
Emléked megfakult szememben
Özönvíz sodort tőlem messzire
Életem azóta sötét színtelen
Mint napfény nélkül a természet.
Nászdal helyett ma Hicran siratója
tódul ajkamra
Ellenfeleim – vak denevérek –
Ülnek lakodalmat felettem
És hennával kenik szép kezeidet
Tudod-e?
Csak arra vágyom hogy mosolyod
Gyöngyfogaid emléke perzselőn
Fogva tartson s a dalokat
Melyeket nekem énekeltél
Nem emlékkönyvbe
De a szívembe vésem örökre
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Tudod-e?
Neved hallatára
Pulzusom vad hullámzásba kezd
Belsőm éget testem úgy remeg
Mintha földrengés rázná
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Tudod-e?
Hogy képzeletemben
Borostyánként fonódunk össze
Boldogságunkat utcai lámpák
Lesik féltékenyen
Míg az éjbe suttogom
Esengő vallomásomat
Mennyire szeretlek téged
Tudod-e?

Gyere, ölelj át
Ölelj át, illatod áradjon szét bőrömön,
Tárulkozz ki, mint tavaszi pillangó,
Puha kezeddel barangold be testemet,
Ne hunyd le szemed,
Oldozd fel bennem a félelmet,
Hogy rideg szentélyből kihúzó denevérek
Látványa ne riasszon többé!
Erősíts meg engem,
Illatod, mint emlékkép, éljen verseimben.
Ne hagyj árván, szomjan,
Ne hagyd elvarratlan’ elnyűtt érzéseimet,
Fészkeld be magad a szívembe!
Beleborzongok, ha más érinti hajad.
Fésűbe gyűlt hajszálaidból* fonj kötést szerelmünkre!
*A hajnak rontó szerepe van a népi kultúrában. Hajszállal szerelmi rontást
lehet elkövetni, erre utal a fésűbe ragadt haj összegyűjtésével.
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Ha álmomban simogatsz,
Közel vagy hozzám,
Feloldod az éj sötétjét és magányomat.
Pillantásod,
Ajkadról a dal,
Egy csók
Ezernyi rózsát nyit arcodon!
Add a kezed, szerelmed kiolvasom vonásaidból!
Lépésed őz szökellése…
Ne fuss el, szeretlek!
Gyere, ölelj meg,
Ajkaidról adj az élet vizéből.*
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* A szöveg szerint „lélek vize” (Can suyu) van, de ezt élet vizének fordíthatjuk.

Búcsúdal
Ma este kiiszom a búcsú keserű poharát
A kígyók szájából kúszó lányok kezéből
A szívemben sarjadt verssorok elhalnak nyelvemen
Este ha elsiratom verseimet meghal velük a nap is
Feltoluló könnyeimmel írott emlékeim
Idegen utazók hordják majd el városomból
Éjjel ébredő emlékeim mint kócos tanúk élcelődnek rajtam
A hullócsillagok kiütik kezemből a szenvedély tollát
Ma este kiiszom a búcsú keserű poharát
A kígyók szájából kúszó lányok kezéből
Pillantásod szerelmünk egére
És a szívembe véste a csillagok rendjét
Szépségednek esténként a holdfény is adózik
Az éjjel lovakat tereltem a csillagok között
És az ezernyi örök álmát alvó mártír elé pajzsot emelt a hold
Hogy vászonba csavart testem ne pusztítsa tovább az izzó
szerelem
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A hold és a csillagok hevét kínálom neked…
Ma este kiiszom a búcsú keserű poharát
A kígyók szájából kúszó lányok kezéből
Ajkamra a búcsú kínzó rovást vésett
Ártó szavak ömlenek poharamból
Eltölt az éj leple alatt odújában síró csalogány hangja
Rontó* könnyeimből tespiht** fűz az éjjeli szél
Ereimben megfagy a vér
A szerelem ősi fényét elnyelik majd
a sárkány-tépte éjszakák
Ma este kiiszom a búcsú keserű poharát
A kígyók szájából kúszó lányok kezéből
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Megjegyzés:
* Bűbájos, bűvölő, ártó könnyek. A török néphitben nagyon elevenen él az
„ártó szem” képzete. Magyar párhuzama a szemmelverés.
** Tespih (ejtsd teszpih): gyöngyökből fűzött ima-olvasó

Te mártír leszel, fiú
Kezedben a csillagos, holdas zászlóval
Vöröslő eposzokat írsz majd
Meghajlik előtted a félhold
Te mártír leszel, fiú!
A föld beissza véred
Nemzedékek őrzik a neved
Angyalok vigyázzák lelked tisztaságát
Te mártír leszel, fiú!
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Ellenség ártó tekintete nem érinthet már
Véreid a Koránt olvassák
Nem titokban suttognak érted imát
Te mártír leszel, fiú!

Ne feledd, dicső őseid
Anatólia élén az oguzok
Fatih*, Yavuz ** vezetnek majd
Te mártír leszel, fiú!
A haza könnyeket ejt érted
Anyád elődeid mellé temet
Apád mondja a végső búcsút
Te mártír leszel, fiú!
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* A Győzedelmes (Fatih Mehmet szultán)
** Yavuz Szelim szultán, a Vad Szelim, vagy Rettenthetetlen Szelim
(1470-1520) az Oszmán Birodalmat kiterjesztette , az ő fia volt Nagy Szulejmán

A Kedves
(költői próza)

Nem ugyanazon város gyermekei vagyunk, nem voltunk egymás játszótársai az utcán, bizonyos dolgokról másként gondolkodunk, mégis, mintha egyforma természettel lennénk megáldva.
Soha nem kerestük egymást, de kaptunk egy esélyt a sorstól. Azóta, bármerre jársz, egy lépéssel mögötted követem életed tavaszát, mint egy igaz barát. Megcsókolnám a földet is, ahol érintette
lábad, s bár sohasem láttalak, nem ismerhettelek, mégis, mintha
egy kedves, régi történet lennél: a legszebb álmomból léptél elő,
a sors hozzám sodort, és egy pillantás alatt megszerettelek. Elmerültünk egymás tekintetében, körülöttünk megszűnt a világ,
és megnyílt az út lélektől lélekig. Erős, szívbéli kötés ez, olyan,
akár a kanca vonzalma a hozzá illőhöz… Az éveken át rejtve hordozott teher gyökere megfakadt, és meghozta a gyümölcsét. Ez
olyasmi érzés, mint mikor a hangya terhétől szabadul. Legyőztük
a hegyeket, mint *Ferhát, kitűztük a türelem és harmónia zászlaját, elfedtük sebeinket, s ha kezünk imára emelkedik**, fülünkkel
már a reggeli ezanra*** figyelünk, és hálával telve, megtisztultan
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ereszkedünk az imaszőnyegre. Könnyeinkkel cementet gyúrtunk
a szerelem apró homokszemeiből, szívünkben felépítettük a szeretet palotáját. Szerelemre szomjazó, fakó, kiszáradt ajkam enyhülést – téged – áhít a sivatagban. Gyere, kedves, csókolj! Ajkad
rózsavörös legyen, mint a vérem! Küzdelmes évek után, tövises
sorsunk végre rügyet fakasztott, és felvillant a remény. A parázs
fellángolt újra, de ellenségeink miatt szerelmünk mérgező lett,
mint a leander virága. Amint a könyvekben is, történetünk múlttá lett: sorsunk terhei visszatértek. Életünk könyvében új fejezet
indul, de viselnünk kell a szenvedéseket, akár hosszú éveken át,
mint Juszuf és Zulejka**** tette …
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Jegyzet:
*Ferhát a szerelmes fiú, aki a legenda szerint minden akadályt legyőzött Sirinért, a
szerelméért. Átvitt értelemben gyakran használják ezt a perzsa eredetű szót.
**Az imára ég felé emelt kéz a miraç-ra, a mennybemenetelre emlékeztet az iszlám
rituáléban.
***Ezan – a müezzin imára hívó éneke. Az első reggeli ezan, a napfelkelte után
inti a muszlimokat arra, hogy Isten hatalmas, legyen a nap minden cselekedete az ő
dicsőségére, a hit tisztaságára, az ember gyarapodására.
****Juszuf és Zulejka szenvedélyes szerelmi története a 16. században játszódott.
A romantikus perzsa történetet a török írók és költők is feldolgozták.

Ne sírj
„Ne sírj! Nem hatja meg a világot.
De kizöldül a baj, ha könnyel áztatod...”
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Amikor elhagysz
Könnyeim mint megannyi csillag
Peregnek arcomon
Az utcán nyargaló szellő is érted zokog
Míg én az ürességet ölelem
Amikor elhagysz
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Hangod a végtelen távolba vész
Gyöngynevetésed illatod szemed
Gödröcskés arcod kelő holdat idéz
Nem jön álom a szememre
Ajkaimra régi versek tódulnak
Álmaimban a magány malmában
Behúzott függöny mögött rejtőzik bánatom
Bűneim alatt mint folt hátán folt
Amikor elhagysz.
Kezeim közt vágyak
Fülledt illataként rozsdállik az idő

Amikor elhagysz hír sem jön szentélyembe
Kihűlt lélegzetem árad szüntelenül
S mint hideg patakok elmossák lépteid
Kezemben tartom még a kezed
Amikor elhagysz
Minden éjjel szólít a halál és távolodik egyre
A halhatatlanság ígérete
Szívem mélyén mint vitrinben a díszek
Sokasodnak kékké vált gondolataim
Amikor elhagysz
Eltörik a toll a magány gigantikus ítélőszékén
Érzéseim feszítenek mint Krisztust a keresztfán
Vágyaim folyója árad mint Jákob könnyei
Amikor elhagysz
Vágyom a halált
Ha látom a búcsút szemeidben
Amikor elhagysz…
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Éjjeli álmaimban
Éji álmaimban csillagok
Szívemben telihold hozta vágy
Szertelen szellőként múlatom az időt
Borzongás nélkül
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Kérdezz
Közelít a közös idő
A Nap lassan eléri a Jesilszu parkot
Lágy esti szellő simogat
Az Alleben patak vize együtt mossa kékké
Álmaimat és könnyeimet
Kérdezd forgószélként háborgó pillantásomat
A szeretet amit az éjszaka fon szálaiból
A metropol-magány ami eloszlik az eső illatával és
Álmaim elmerülnek a város fényeiben a történelem
mélységeivel
A Jesilszu parkban
És én Mária böjtjét tartom
Magamban beszélek
Hiába kérdezed értetlen szemeimet

31

A könyvek közé lepréselt menyasszonyvirág
Nedvétől szünet nélkül hullnak a molylepkék
A Jesilszu mérgező vize folyik helyükre
Kérdezd az emberhúst faló tömegeket
Az ajran-illatú városban
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Ha lennél a kedvesem
Ha a kedvesem lennél
Rózsaajkad is enyém lenne
Szemeid tengerébe merülve
Hullám lennék
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Minden virág
Virágok lenyomata az arcodon
Ha megérinteném kinyílnának
Ha a méhek ezt megsejtenék
Minden rossztól megóvnának
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Éjszaka
Alszol
Maradjon tiéd az álmod
Vagy add a téged
Őriző óvó szemeknek
Botladozom fázom
Kint esik a hó
Ha fellegek takarják az ég szemét
A csillagok nem maradnak árván
Kint hó borítja a földet
Bennem parázslik a magány
Kettőnk közös pontját
Olvasztjuk szüntelenül
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Téged kereslek
Tavasszal nevruz* zenéjét
Dúdolom fals hangomon
Gondolataimat rózsa töviseire függesztem
Mint friss kenyérillat
Feltolulnak emlékeim a néptelen utcákon
És téged kereslek a könyvekben is
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Minden órában ami nélküled telik elragad a bánat
Az élet kihűlt elfelejtett napjai ezek
Az elválás sebei szárnyat bontanak fájdalmamban
Az internátus magányában
Ébren is rólad álmodom
Felrémlő alakod szépségét torzítja a tükör
Szemöldököd az égre tűzi a félhold
*Nevruz – a tavasz, a vegetációs év kezdetének ünnepe

Reggelente szellő hordja szét illatod
Tekintetünk egymásba olvad
A világmindenség tablójára
Még nem rajzoltalak fel téged
Kereslek meg nem írt verseimben is
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Te
Hiányzol
a teljes valóságod
bennem él
az utolsó nevetésed
az utolsó
csókod íze
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Az idő
mindenek bírája
a hiányoddal
sem
számolt el még
Azóta egy pillanatra
sem hunytam le a szemem
tekintetedben hitszegést sejtek
Ha ismernéd Mansur példáját
tudnád

a hajadból kitépett gyenge szállal
elbájoltad a szívem
Afrodité is imádta volna
szemeidet
Fényedből gyűjtöttem
a felkelő napot
a hajnalig égő
szerelem tüzét
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Szeptember
Köszön az ősz a fák árnyékának.
Köntösét lassan leveti a ledér
És büszkén nyújtózik a napfény felé.
A föld ábrándos szemei az éggel kacérkodnak.
A tűnő idő visszacsillan minden falevélen
A fák törzsét átöleli elárasztja fénnyel.
Átvágja a jeget a szél vad szenvedéllyel,
A legyőzött büszke földet eltölti lélekkel.
Az ősz mélabúja a mulandó élet
Ideje búcsúzni súgja Szeptembernek.
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Mitat Çıbuk: Şafak ışığı
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Türk şiiri, özellikle çağdaş Türk lirik şiiri, Macar okuyucular tarafından çok az bilinir. 20. yüzyıl şiirinin bazı temsilcileri Macar antolojilerinde yer almış olsa da, son yirmi yıldır neredeyse bu hiç mümkün olmamıştır. Türkiye kadar büyük bir
ülkenin edebiyat ürünlerini takip etmek de mümkün değildir.
Mükemmel Macar tercümanlarının titizliği sayesinde nesir
türünde verilen çeviri eserler, özellikle modern Türk nesrinin
şahsiyetleri Orhan Kemal (1914-1970), Yaşar Kemal (19232015), Nobel ödüllü Orhan Pamuk veya İlber Ortaylı’nın kitapları ülkemizde daha fazla tanınmaktadır ama 20. yüzyılın
son çeyreğinde mükemmel seçkiler yayınlanmış olmasına
rağmen şiir çevirilerine çok az kişi ilgi göstermektedir. Belki
bu daha zor, daha kararlı, farklı bir ustalık gerektiriyor ve dili
iyi bilmek çeviri yapmak yeterli değildir, edebi çeviri için şair
olmak gerekir... Çeviri, yabancı bir halkın kültürünü ve şiirini
yorumlamak büyük ve özel bir görevdir. Bunu yapabilmek
için uygun bir ruh haliyle birlikte çok daha fazla şeye ihtiyaç
vardır. Çeviri bir zerafet, bir tevazu gerektirir... Birini kısmen

kucaklamak, kısmen onunla gitmek anlamına gelir... Orijinal
düşüncenin aracı dille örtüştüğü sınırı bulmaktır. Türü ne
olursa olsun, ruhu yükselten bir duygudur çeviri...
Bu eserin yazarı Güneydoğu Anadolu’da, Gaziantep’te
yaşayan Mitat Çıbuk’un, çevirmen Julia Bartha ve şair Vali
Gősi ile tanışması büyük bir tesadüftür. 2017 yılında internet
üzerinden “bulutta” internet yardımıyla başlayan koordineli
çalışmalarla, Mitat Çıbuk’un şiirleri ile Necip Fazıl Kısakürek, Cemal Süreya, Abdurrahim Karakoç, Cahit Sıtkı Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Melih Cevdet Anday, Cahit Külebi, Sezai Karakoç, Ahmet Haşim, Hidayet Karakuş, Özkan
Mert gibi şairlerin şiirleri çevirilerek Macarca yayınlandı ve
gelecekteki bir şiir antolojisi vizyonunu yansıttı. Güzel olan
bu koleksiyondan Mitat Çıbuk’un şiirlerini seçtik.
Mitat Çıbuk’un şiirleri ilk olarak Litera-Tura Müvészeti Magazin, Héttorony İrodalmi Magazin, Artpresszo Art Magazin’e ve
İrodalmi Epreskert gibi online edebiyat dergilerinde ve Poet.
hu’da Macarca çevrimiçi olarak yayınlandı ve okuyucuların
beğenisine sunuldu. Ardından Gösi Vali’nin Misztériumok
adlı kitabına da dahil oldu.
Bu şiirler seçkin okuyucular buldu, böylece ilk denemeler
başarılı oldu. Bu hem şaire, hem de çevirmene ilham kaynağı
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oldu. Seçimin iyi olduğu muhakkaktı. Enfes sözleriyle Macar
okuyucuları büyüleyen bu genç kimdir?
Mitat Çıbuk, Gaziantep’te yaşayan Türk edebiyatı öğretmenidir. Biyografisinde biraz ketumdur, kendisinden çok
bahsetmez ama yazıları, sesini şiirlerinin titreşimlerimlerinde
hissettiğimiz zengin iç dünyasını daha da fazla ortaya koyar.
Mitat Çıbuk 1974 yılında Elazığ’da doğdu. Üniversite eğitimini Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünde tamamladı. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak şu anda Gaziantep’te bir lisede öğretmenlik yapıyor. Çok
üretken bir şair ve yazardır, şiirlerini online Edebiyat Defteri
- Kültür ve Sanat Platformu isimli online bir edebi dergide ve
www.antolojı.com sayfasında düzenli olarak yayınlamaktadır.
İlk kitabı, Ben Anadolu’yum Hey! ismiyle 2007 yılında çıktı.
Şairin kendisi şiirine, Arspoetik’e uyan düşüncelerle böyle
tanıklık eder: ”Şiir; gönül şehrinin yangın panayırında aşkın
alevlerini toplayıp kelimelere dökmektir. Duygu ve hayal
şiirin temel taşlarıdır. Hayal kavuşmak diler, yaşama sevincidir. Duygu gözyaşıdır ve hayal dağlarını yıkar lav misali.
İşte bu iki kavram arasında şiir meydana gelir. Kelimeler
duygulardan damıtılır, hayal dünyamızda rengini alır.” Şairin
dili bazen arkaik, bazen de enteresan, sözlerinde biraz halk

edebiyatının, halk dilinin ışığı parlar, adeta bu dilde eğitimli
tercümanı test edercesine...
İnce bir cep kitabı olan bu eserden bir seçki, çağdaş Türk
lirik şiirine bir göz atmak isteyenler için bir nevi rehber niteliğindedir. Eserin orijinal metnine www.antoloji.com adresinden ve ‘Betekintés a török lírába’ adlı facebook sayfasından
ulaşılabilir. Şiirlerin Türkçe başlığı, içindekiler bölümünde
bulunabilir.
Öncelikle bizi bu mücevherlerle mest eden şair Mitat Çıbuk’a ve Doğu kültürünün lezzetini ve cazibesini doğru anlayan ve hisseden tercüman Vali Gősi’ye ve illustrasiyonu
yapan Dr. Ágnes Kenyeresné Zagyva’ya teşekkür etmeliyiz.
Bu güzel eser, okuyucuyu büyülü Doğu’nun dünyasına
götürecektir, bunun zevkini çıkarsınlar!
Macaristan, Karcag, 13/01/2022.
Dr. Júlia Bartha
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