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Yeşiltay
Yeşiltay mavi gözlü bir çocuktu (Ешилтай /имя переводится как «зеленый
жеребенок»/), голубоглазый: «с голубыми глазами» ребенок) bütün
çocuklara benzerdi (на всех детей был похож). İşi gücü oyundu (занятием его
были игры), güzel oyunlara bayılır (хорошие: «красивые» игры обожал), bir
de masalları severdi (и сказки любил).
Yeşiltay mavi gözlü bir çocuktu bütün çocuklara benzerdi. İşi gücü oyundu,
güzel oyunlara bayılır, bir de masalları severdi.
Geceleri (ночами) uyku girmezdi gözlerine (сон к нему никак не приходил:
«сон не входил в его глаза»), uyumaz (он не спал), annesini de uyutmazdı
(маму свою тоже заставлял не спать), gece yarılarına kadar (до поздней
ночи: «половины ночи») masal anlattırırdı (заставлял рассказывать сказки;
anlatmak — рассказывать; anlattırmak — заставлять рассказывать). Bir
türlü (в некотором роде) doymazdı masal dinlemeye (не мог насытиться
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сказками: «слушаньем сказки»).
Geceleri uyku girmezdi gözlerine, uyumaz, annesini de uyutmazdı, gece
yarılarına kadar masal anlattırırdı. Bir türlü doymazdı masal dinlemeye.
Dinlediği güzelim masallar (слушая красивые сказки) düşlerine girer (он
засыпал: «входил в сновидения»), düşlerinde (в своих снах) devlerle,
cücelerle, dervişlerle, cinlerle, peri kızlarıyla (с великанами, гномами,
дервишами (магами), джинами, феями) birlikte gezerdi (вместе гулял); eline
(в руку) bir demir asa alıp (железный посох взяв) ayaklarına (на ноги)
demirden çarıklar giyerek (железные чарыки /род крестьянской самодельной
обуви/ надев) yola çıkar (выходил в путь), her düşünde (в каждом своем сне)
yeni yeni (все новые и новые) serüvenler yaşardı (приключения переживал).
Bıkmak, usanmak bilmezdi (что такое скука и усталость, он не знал).
Dinlediği güzelim masallar düşlerine girer, düşlerinde devlerle, cücelerle,
dervişlerle, cinlerle, peri kızlarıyla birlikte gezerdi; eline bir demir asa alıp
ayaklarına demirden çarıklar giyerek yola çıkar, her düşünde yeni yeni
serüvenler yaşardı. Bıkmak, usanmak bilmezdi.
Uzun zaman (долгое время) böyle sürüp gitti (так продолжаясь, прошло).
Yeşiltay hiçbir şeyden tat almaz oldu (Ешилтай ни от чего: «ни от какой
вещи» не получал удовольствие: «вкус»), oyunları bile unuttu (игры даже
забросил: «забыл»), yalnız masalları sevdi (только сказки любил). Doğru
dürüst yemek bile yemez oldu (правильно питаться даже перестал:
«правильную пищу перестал есть»), inceldi (похудел: «стал тонким»), yüzü
sarardı (лицо побледнело), cılızlaştı (зачахнул).
Uzun zaman böyle sürüp gitti. Yeşiltay hiçbir şeyden tat almaz oldu,
oyunları bile unuttu, yalnız masalları sevdi. Doğru dürüst yemek bile yemez
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oldu, inceldi, yüzü sarardı, cılızlaştı.
Nasıl cılızlaşmasın (как ему не зачахнуть), nasıl sararmasındı (как не
побледнеть)? Sokağa bile (на улицу даже) çıkmıyordu artık (не выходит
больше). Arkadaşları kapısına geldiler (друзья к его двери приходили), en
güzel oyuncaklarını da yanlarında getirdiler (самые красивые игрушки с собой
приносили), onunla birlikte oynamak istediler (с ним вместе поиграть хотели).
Yeşiltay kapıyı açmadı (Ешилтай дверь не открыл).
Nasıl cılızlaşmasın, nasıl sararmasındı? Sokağa bile çıkmıyordu artık.
Arkadaşları kapısına geldiler, en güzel oyuncaklarını da yanlarında
getirdiler, onunla birlikte oynamak istediler. Yeşiltay kapıyı açmadı.
Karanlık bir odaya kapanıp (в темной комнате закрывшись) sevgili düşlerine
daldı (в любимые сны погружался), eşsiz serüvenler yaşadı (необыкновенные
приключения переживал). Yeşiltay'ın yaşamı (жизнь Ешилтая) şimdi bir
masaldı (теперь сказкой была).
Karanlık bir odaya kapanıp sevgili düşlerine daldı, eşsiz serüvenler yaşadı.
Yeşiltay'ın yaşamı şimdi bir masaldı.
Herkesin yaşadığı yaşam onu ilgilendirmiyor (жизнь других: «всеми прожитая
жизнь» его не интересует; ilgilendirmek — интересовать), insanlar onu
çekmiyordu (люди его не притягивают; çekmek — тянуть). Varsa da, yoksa
da masallardı (ничего кроме сказок) sevdiği cüceler, devler, keloğlanlar,
özellikle de peri kızlarıydı (любимых гномов, великанов, кельогланов
(keloğlan — «лысый парень», герой турецких народных сказок, Иванушкадурачок) и особенно фей).
Herkesin yaşadığı yaşam onu ilgilendirmiyor, insanlar onu çekmiyordu.
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Varsa da, yoksa da masallardı sevdiği cüceler, devler, keloğlanlar, özellikle
de peri kızlarıydı.
Yaşı epeyce ilerlemişti (он изрядно повзрослел: «его возраст изрядно
продвинулся вперед»), ama Yeşiltay hep o eski mavi gözlü çocuktu (но Ешилтай
все тот же прежний голубоглазый ребенок), masallarda yaşayan bir küçük
çocuktan başka bir şey değildi (в сказках живущий маленький ребенок и
больше ничего).
Masallardan hiç bıkmadı, usanmadı (от сказок совсем не устал, не утомился).
Bir gün (однажды: «один день») gene odasına kapandı (снова в своей комнате
закрылся). Masallar düşündü (о сказках задумался), içi sızladı (душа:
«внутренность» заныла), hep böyle (всегда вот так) karanlık bir yerde kalmak (в
темном месте оставаться) buradan çıkınca da (а выходя отсюда) ancak sıradan
insanlarla karşılaşmak (только с заурядными людьми встречаться) canını
sıkıyor (ему надоело: «душу сжимает»), buralardan kaçıp (отсюда сбежав)
gerçek masallarda yaşamak istiyordu (в настоящих сказках пожить захотел).
Yaşı epeyce ilerlemişti, ama Yeşiltay hep o eski mavi gözlü çocuktu,
masallarda yaşayan bir küçük çocuktan başka bir şey değildi.
Masallardan hiç bıkmadı, usanmadı. Bir gün gene odasına kapandı. Masallar
düşündü, içi sızladı, hep böyle karanlık bir yerde kalmak, buradan çıkınca da
ancak sıradan insanlarla karşılaşmak canını sıkıyor, buralardan kaçıp gerçek
masallarda yaşamak istiyordu.
Ellerini göğe doğru kaldırıp (свои руки к небу подняв) Tanrı'ya yalvardı
(Всевышнему = Аллаху взмолился). Kendisini bu yerlerden uzaklaştırmasını
(себя от этих мест отправить подальше: «отдаление его»), alıp masallar
ülkesine götürmesini (взять и в сказочную страну перенести), hiç değilse (хотя
бы), bir Keloğlan yapmasını (Кельогланом сделать) söyledi (попросил:
«сказал»). Sonra gözlerini yumdu (потом глаза закрыл), çok bitkindi (очень
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изнуренный), uykuya daldı (в сон погрузился).
Yeşiltay bu uykudan uyanmadı (Ешилтай от этого сна не проснулся).
Ellerini göğe doğru kaldırıp Tanrı'ya yalvardı. Kendisini bu yerlerden
uzaklaştırmasını, alıp masallar ülkesine götürmesini, hiç değilse, bir Keloğlan
yapmasını söyledi. Sonra gözlerini yumdu, çok bitkindi, uykuya daldı.
Yeşiltay bu uykudan uyanmadı.
Uyandı ya (проснулся, но) bir başka türlü uyandı (по-другому: «другая
разновидность» проснулся). Gözlerini açtığı zaman (глаза открыл когда)
karanlık odasını göremedi (темную комнату не смог увидеть; görmedi — не
увидел; göremedi — не смог увидеть). Çok güzel bir evin basamaklarındaydı (у
очень красивого дома на ступеньках был). Olmadık şeylere (необыкновенным
вещам), masallara alışmıştı (к сказкам привыкший), böyle bir yerde uyanışına
şaşmadı (в таком месте проснувшись, не удивился). Yalnız taşlar her yanını
acıtmıştı (только камни со всех сторон причиняли боль), kalçaları sızlıyordu
(бедра болели).
Uyandı ya bir başka türlü uyandı. Gözlerini açtığı zaman karanlık odasını
göremedi. Çok güzel bir evin basamaklarındaydı. Olmadık şeylere, masallara
alışmıştı, böyle bir yerde uyanışına şaşmadı. Yalnız taşlar her yanını acıtmıştı,
kalçaları sızlıyordu.
Doğrulup başını kaldırdı (выпрямившись, голову поднял). Pencerede çok güzel
bir kız gördü (в окне очень красивую девушку увидел). Nedense bir tuhaf oldu
(отчего-то ему вдруг стало не по себе: «странно стало»), gözleri karardı (в
глазах потемнело). Böylesine güzel bir kız görmemişti Yeşiltay (такую
красивую девушку не видел Ешилтай), düşlerindeki peri kızları bile böylesine
güzel değildi (в его снах феи даже такими красивыми не были). Birdenbire
(вдруг) artık onsuz yaşayamayacağını anladı (что отныне без нее жить не
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сможет, понял). Yaklaştı (приблизился), bir şeyler söyledi (что-то сказал).
Karışık şeylerdi söyledikleri (запутанными были его слова: «вещи, сказанные
им»), belki de güzel şeylerdi (может, и красивые вещи), "güneş" gibi, "ay" gibi,
"yıldız" gibi (такие как «солнце», «луна», «звезда») sözcükler geçiyordu içinde
(слова были у него на душе: «проходили внутри»). Yeşiltay çok terliyor,
kekeliyordu (Ешилтай очень потеет, заикается), gözlerini güzel kızdan
ayıramıyordu (глаз от красивой девушки не может отвести).
Doğrulup başını kaldırdı. Pencerede çok güzel bir kız gördü. Nedense bir
tuhaf oldu, gözleri karardı. Böylesine güzel bir kız görmemişti Yeşiltay,
düşlerindeki peri kızları bile böylesine güzel değildi. Birdenbire artık onsuz
yaşayamayacağını anladı. Yaklaştı, bir şeyler söyledi. Karışık şeylerdi
söyledikleri, belki de güzel şeylerdi, "güneş" gibi, "ay" gibi, "yıldız" gibi
sözcükler geçiyordu içinde. Yeşiltay çok terliyor, kekeliyordu, gözlerini güzel
kızdan ayıramıyordu.
Ama kız dinlemiyordu (но девушка не слушает), işitmiyordu sanki (не слышит
словно). Yeşiltay'ın yüzüne bile bakmadı (Ешилтаю в лицо даже не посмотрела).
"Git buradan, Keloğlan, (иди отсюда, Кельоглан: «лысый парень») durma burda
(не стой здесь), beni konuşturtma (не разговаривай со мной: «меня не
заставляй разговаривать»)" dedi (сказала). "Kardeşlerim gelip (мои братья
придут) döverler seni (поколотят тебя), uşaklarım gelip gülerler (мои слуги
придут, будут смеяться), seni buradan kovarlar (тебя отсюда прогонят)."
Yeşiltay içini çekti. (Ешилтай тяжело вздохнул: «внутренность вытащил»)
"Bana neden kel diyorsun (меня почему лысым называешь)? Benim başım kel
değil ki (моя голова не лысая же)!" dedi (сказал).
Ama kız dinlemiyordu, işitmiyordu sanki. Yeşiltay'ın yüzüne bile bakmadı.
"Git buradan, Keloğlan, durma burda, beni konuşturtma," dedi.
"Kardeşlerim gelip döverler seni, uşaklarım gelip gülerler, seni buradan
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kovarlar."
Yeşiltay içini çekti.
"Bana neden kel diyorsun? Benim başım kel değil ki!" dedi.
Güzel kız gülmeye başladı (красивая девушка смеяться начала); güldü, güldü
(смеялась, смеялась), kahkahası uzun zaman kesilmedi (ее смех долгое время не
прекращался).
"Başındaki kelden bile (о лысине на своей голове даже) haberin yok (не знаешь:
«новости нет»), Keloğlan, bir de beni istemeye kalkıyorsun (да еще и меня
пытаешься завоевать: «хотеть поднимаешься»). Kendini bil (знай свое место:
«себя знай»), boyundan büyük işlere girişme (больше, чем сможешь, делать не
пытайся: «за своего роста больше вещи не берись»), git buradan (уходи
отсюда). Gitmezsen, senin için iyi olmaz! (а не уйдешь, тебе будет худо: «для
тебя хорошо не будет»)" diye yanıtladı (ответила: «говоря, ответила»,
yanıtlamak — отвечать).
Güzel kız gülmeye başladı; güldü, güldü, kahkahası uzun zaman kesilmedi.
"Başındaki kelden bile haberin yok, Keloğlan, bir de beni istemeye
kalkıyorsun. Kendini bil, boyundan büyük işlere girişme, git buradan.
Gitmezsen, senin için iyi olmaz!" diye yanıtladı.
Yeşiltay elini başına götürdü (Ешилтай руку к голове поднял: «перенес»). Olur
şey değil (не может быть: «возможная вещь нет», keldi (он был лысым),
söyleyecek bir şey bulamadı (сказать ничего не нашел), yürüdü gitti (ушел
прочь: «пешком ушел»). Gitti ya aklı (ушел, но ум его), pencerede oturan güzel
kızda kaldı (рядом с сидящей у окна красивой девушкой остался). Güzel kızın
güzel yüzü (красивой девушки красивое лицо) gözlerinden silinmedi (забыть не
смог: «из глаз не стер»). Bilmediği, görmediği bir kentteydi (в неизвестном,
невиданном городе был). "Nasıl bir kent bu? (что за город это)" deyip (говоря),
çevresine bakmıyordu (вокруг не смотрит). Yanından insanlar geçiyor (мимо
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люди проходят), hiçbirini görmüyordu (никого не видит). Keloğlan olmuştu
(стал Кельогланом) artık masallar ülkesindeydi (отныне в сказочной стране),
bir masal olmuştu (стал сказкой), masallar nasıl olsa (сказки, как ни крути: «как
было бы») mutlu bir sonuçla biterdi her zaman (счастливым концом
заканчивались все время). Bunun için (поэтому), bulanık bir sevinç uyanıyordu
içinde (смутная радость просыпалась внутри), bir gün güzel kızla
evlenebileceğini düşünerek (думая, что однажды на красивой девушке он
сможет жениться; evlenmek — жениться; evlenebilmek — смочь жениться)
durmadan yürüyordu (не останавливаясь, шел: «шел пешком»).
Yeşiltay elini başına götürdü. Olur şey değil, keldi, söyleyecek bir şey
bulamadı, yürüdü gitti. Gitti ya aklı, pencerede oturan güzel kızda kaldı.
Güzel kızın güzel yüzü gözlerinden silinmedi. Bilmediği, görmediği bir
kentteydi. "Nasıl bir kent bu?" deyip çevresine bakmıyordu. Yanından
insanlar geçiyor, hiçbirini görmüyordu. Keloğlan olmuştu, artık masallar
ülkesindeydi, bir masal olmuştu, masallar nasıl olsa mutlu bir sonuçla biterdi
her zaman. Bunun için, bulanık bir sevinç uyanıyordu içinde, bir gün güzel
kızla evlenebileceğini düşünerek durmadan yürüyordu.
Kentin evleri seyrekleşmeye (городские дома редели), sokaklarda dolaşanlar
azalmaya başlıyordu (гуляющих по улицам меньше становилось:
«уменьшаться начали»; başlamak — начинаться). En sonunda kentten çıktı (в
самом конце из города вышел), iki yanı ağaçlı bir yola saptı (на аллею: «с
обеих сторон с деревьями улицу» свернул). Bir ulu ağacın altında (под
огромным деревом: «одним великим деревом под») oturan ak sakallı bir yaşlı
adam (сидящий белобородый старик) eliyle kendisini çağırdı (рукой его
подозвал). Yeşiltay dalgındı (Ешилтай был рассеянным), güzel kızı
düşünüyordu (о красивой девушке думал), yaşlı adamı görmedi (старика:
«пожилого человека» не увидел), seslenmese, yürüyüp gidecekti (если бы тот
не окрикнул его, прошел бы мимо). Ama ak sakallı adam seslendi (но
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белобородый старик окрикнул), bununla da yetinmeyip (этим не
ограничившись) yolunu kesti (дорогу преградил: «отрезал»). Yeşiltay dalgın
dalgın yüzüne baktı (Ешилтай рассеянно-рассеянно на него: «в его лицо»
посмотрел):
Kentin evleri seyrekleşmeye, sokaklarda dolaşanlar azalmaya başlıyordu. En
sonunda kentten çıktı, iki yanı ağaçlı bir yola saptı. Bir ulu ağacın altında
oturan ak sakallı bir yaşlı adam eliyle kendisini çağırdı. Yeşiltay dalgındı,
güzel kızı düşünüyordu, yaşlı adamı görmedi, seslenmese, yürüyüp gidecekti.
Ama ak sakallı adam seslendi, bununla da yetinmeyip yolunu kesti. Yeşiltay
dalgın dalgın yüzüne baktı:
"Ne var, neden yolumu kestin?" (что случилось: «что есть», почему дорогу
преградил) diye sordu (спросил: «говоря спросил»).
"Yüzüme bak, gözlerime bak (мне в лицо посмотри, мне в глаза посмотри),"
dedi yaşlı adam (сказал старик), "üstüme başıma iyice bir bak (на мою голову
хорошенько посмотри)!"
Yeşiltay da baktı ya pek bir şey anlayamadı (Ешилтай-то посмотрел, но ничего
особенного не смог понять; anlamadı — не понял; anlayamadı — не смог
понять). Yaşlı adam içini çekti (старик вздохнул):
"Çok dalgınsın (очень рассеян ты), beni tanımadın (меня не узнал)," diye
söylendi (сказал).
O zaman Yeşiltay'ın gözleri sevinçle parladı (тогда: «в то время» глаза Ешилтая
радостью засветились) ak sakallı adamın elini öptü (старику руку поцеловал).
"Ne var, neden yolumu kestin?" diye sordu.
"Yüzüme bak, gözlerime bak," dedi yaşlı adam, "üstüme başıma iyice bir
bak!"
Yeşiltay da baktı ya pek bir şey anlayamadı. Yaşlı adam içini çekti:
"Çok dalgınsın, beni tanımadın," diye söylendi.
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O zaman Yeşiltay'ın gözleri sevinçle parladı, ak sakallı adamın elini öptü.
"Tanıdım, tanıdım (узнал, узнал)!" dedi (сказал). "Tanıdım, nasıl tanımam (узнал,
как не узнать), masallardan tanırım seni (из сказок знаю тебя), dervişsin sen
(дервиш ты /дервиш — волшебник, маг/), iyi yürekli dervişsin (добрый: «с
хорошим сердцем» дервиш ты)!"
Yaşlı adam gülümsedi (старик улыбнулся):
"Evet!" dedi (да, сказал).
Yeşiltay'ın koluna girip (Ешилтая взяв под руку) ağacın dibine götürdü (привел
к корням дерева), oturdu (сел), ona da bir yer gösterdi (и ему место указал).
"Anlatma (не объясняй; anlatmak — объяснять, рассказывать), hepsini
biliyorum!" dedi (все знаю, сказал).
"Tanıdım, tanıdım!" dedi. "Tanıdım, nasıl tanımam, masallardan tanırım
seni, dervişsin sen, iyi yürekli dervişsin!"
Yaşlı adam gülümsedi:
"Evet!" dedi.
Yeşiltay'ın koluna girip ağacın dibine götürdü, oturdu, ona da bir yer gösterdi.
"Anlatma, hepsini biliyorum!" dedi.
Yeşiltay'a yardım edeceğine söz verdi (Ешилтаю помочь: «помощь сделать»
пообещал: «слово дал»). Ama bu iş çok güç bir işti (но эта задача: «работа»
была очень тяжелой задачей). Yeşiltay gelmiş geçmiş kızların (Ешилтай из всех
девушек: «приходящих, проходящих девушек») en güzeline (самой красивой),
en kendini beğenmişine (самой самовлюбленной «себя любящей»), üstelik (и
сверх этого) en zenginine (самой богатой) gönül vermişti (сердце отдал). Ama
Tanrı da umut vermişti insanlara (но Аллах надежду дал людям), akıl, hüner, güç
vermişti (ум, хитрость, силу дал). Sonra (потом) her insana zayıf bir yan vermişti
(каждому человеку слабое место: «сторону» дал). Kendini beğenmiş, güzel
kızın da (у самовлюбленной, красивой девушки тоже) zayıf bir yanı vardı
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kuşkusuz (слабое место было, несомненно). İşte bunu anlamaya çalışacaklardı
(ну вот это понять они и будут стараться: «понимать работать будут»), her
şeyi deneyecekler (все испробуют), umutlarını kesmeyeceklerdi (надежды свои
не потеряют; kesmek — отрезать).
Yeşiltay'a yardım edeceğine söz verdi. Ama bu iş çok güç bir işti. Yeşiltay
gelmiş geçmiş kızların en güzeline, en kendini beğenmişine, üstelik en
zenginine gönül vermişti. Ama Tanrı da umut vermişti insanlara, akıl, hüner,
güç vermişti. Sonra her insana zayıf bir yan vermişti. Kendini beğenmiş, güzel
kızın da zayıf bir yanı vardı kuşkusuz. İşte bunu anlamaya çalışacaklardı, her
şeyi deneyecekler, umutlarını kesmeyeceklerdi.
Derviş Yeşiltay'a yardım etti (дервиш Ешилтаю помог), her şeyi denediler (все
испробовали: «каждую вещь попробовали»), Yeşiltay türlü kılıklara girdi
(Ешилтай разные облики принимал: «в разные облики входил»), türlü hünerler
gösterdi (разные хитрости показывал). Hiçbiri sonuç vermedi (все
безрезультатно: «ни один результата не дал»). Çok güzel bir delikanlı oldu
(очень красивым юношей стал), ipekler, sırmalar giydi (шелка, расшитые
золотом вещи надел). Gitti, kızın penceresinin altında dolaştı (пошел, под окном
девушки прогулялся). Kız bakıp yüzünü buruşturdu (девушка, взглянув, личико
сморщила), penceresini kapatıp içeriye girdi (окно закрыв, скрылась внутри:
«внутрь зашла»). Güzel kızın penceresinin önünde (перед окном красавицы:
«красивой девушки окном перед») fildişinden saray yükseltip (из слоновой
кости дворец возведя) en güzel penceresine çıkarak (из самого красивого окна
выглянув) güzel kızın penceresine baktı (в окно красавицы стал смотреть).
Derviş Yeşiltay'a yardım etti, her şeyi denediler, Yeşiltay türlü kılıklara girdi,
türlü hünerler gösterdi. Hiçbiri sonuç vermedi. Çok güzel bir delikanlı oldu,
ipekler, sırmalar giydi. Gitti, kızın penceresinin altında dolaştı. Kız bakıp
yüzünü buruşturdu, penceresini kapatıp içeriye girdi. Güzel kızın
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penceresinin önünde fildişinden saray yükseltip en güzel penceresine çıkarak
güzel kızın penceresine baktı.
Mevsim bahardı (была весна: «время года была весна»), güzel kız
güneşleniyordu (красавица загорала), pencereye fildişi sarayın gölgesi vurunca
(когда тень от дворца из слоновой кости достигла окна: «окна из слоновой
кости дворца тень, когда достигла») öfkelendi, kızdı gitti (разгневалась,
разозлилась и ушла), Yeşiltay'ın yüzüne bile bakmadı (Ешилтаю в лицо даже не
взглянула). Yeşiltay'ın umutları tuzla buz oldu (надежды Ешилтая разбились
вдребезги: «солью со льдом стали»), fildişinden saray eriyiverdi (дворец из
слоновой кости растворился; eritmek — плавить, растворять; eriyiverdi —
сразу, легко растворился), yerinde bir Keloğlan kaldı (на его месте Кельоглан
остался), yüzünü ellerinin içine alıp (лицо руками закрыв: «лицо рук внутрь
взяв») ağlamaya başladı (плакать начал).
Mevsim bahardı, güzel kız güneşleniyordu, pencereye fildişi sarayın gölgesi
vurunca öfkelendi, kızdı gitti, Yeşiltay'ın yüzüne bile bakmadı. Yeşiltay'ın
umutları tuzla buz oldu, fildişinden saray eriyiverdi, yerinde bir Keloğlan
kaldı, yüzünü ellerinin içine alıp ağlamaya başladı.
Derviş geldi (дервиш пришел), sırtını okşadı (по спине его погладил; okşamak
— гладить). "Bu kız alınmaz bir kale sanki (эта девушка словно неприступная
крепость)," dedi (сказал), "ama yeryüzünde (но на земле: «на поверхности
земли») bir sürü kız var (много девушек есть), çok güzel kızlar var, biliyor
musun (очень красивых девушек, знаешь)?" Yeşiltay bu sözleri dinlemek bile
istemedi (Ешилтай этих слов слушать даже не захотел). Gene de dervişle
birlikte gitti (снова с дервишем вместе ушел), hiç yanından ayrılmadı (совсем от
него не отлучался). Günler geçti (дни прошли), öğütler, sihirler, tılsımlar
(наставления, колдовство, талисманы) Yeşiltay'ın acısını dindiremedi (боль
Ешилтая унять не смогли).
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Derviş geldi, sırtını okşadı. "Bu kız alınmaz bir kale sanki," dedi, "ama
yeryüzünde bir sürü kız var, çok güzel kızlar var, biliyor musun?" Yeşiltay
bu sözleri dinlemek bile istemedi. Gene de dervişle birlikte gitti, hiç yanından
ayrılmadı. Günler geçti, öğütler, sihirler, tılsımlar Yeşiltay'ın acısını
dindiremedi.
Güzel kızın özlemine dayanamadı Yeşiltay (не выдержав тоски по красавице,
Ешилтай), ne olursa olsun onu görmek istedi (во что бы то ни стало: «что бы не
случилось, пусть» ее увидеть захотел); hiç değilse (по крайней мере) onun
ellerine değmiş bir şeyi olsun istedi (пусть будет что-нибудь, до чего она
дотрагивалась: «ее руки касались какой-нибудь вещи пусть, захотел), iyi
yürekli dervişe yalvardı (доброго дервиша умолял). Derviş de dileğini yerine
getirdi (дервиш его желание исполнил: «к месту привел»). Yeşiltay bir dilenci
oldu (Ешилтай попрошайкой, нищим стал), güzel kızın kapısına gitti (к двери
красавицы подошел), bir dilim ekmek istedi (кусок хлеба попросил). Güzel kız
bir dilim ekmek bile vermedi (красавица куска хлеба даже не дала). Yeşiltay'ı
kapıdan kovdu (Ешилтая от двери прогнала).
Güzel kızın özlemine dayanamadı Yeşiltay, ne olursa olsun onu görmek istedi;
hiç değilse onun ellerine değmiş bir şeyi olsun istedi, iyi yürekli dervişe
yalvardı. Derviş de dileğini yerine getirdi. Yeşiltay bir dilenci oldu, güzel kızın
kapısına gitti, bir dilim ekmek istedi. Güzel kız bir dilim ekmek bile vermedi.
Yeşiltay'ı kapıdan kovdu.
Yeşiltay dönüp geldi (Ешилтай вернулся назад: «вернувшись, пришел»).
Ağladı, kendi kendini yedi (плакал, терзался: «сам себя ел»). Gene de görmek
istedi onu (снова захотел увидеть ее), ama kovulmak, küçülmek, alçalmak zoruna
gidiyordu (но был вынужден быть прогнанным, униженным и оскорбленным).
İyi yürekli dervişten (добрый: «с добрым сердцем» дервиш; yürek — сердце)
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buna bir çare bulmasını söyledi (сказал, что этому решение найдет; bulmak —
находить; bulma — нахождение). Derviş tam üç gün düşündü (дервиш целых
три дня думал). Üç gün sonra Yeşiltay'ı yanına çağırdı (три дня спустя Ешилтая
к себе позвал), yüzünde büyük bir keder vardı (на его лице глубокая:
«большая» печаль была).
Yeşiltay dönüp geldi. Ağladı, kendi kendini yedi. Gene de görmek istedi onu,
ama kovulmak, küçülmek, alçalmak zoruna gidiyordu. İyi yürekli dervişten
buna bir çare bulmasını söyledi. Derviş tam üç gün düşündü. Üç gün sonra
Yeşiltay'ı yanına çağırdı, yüzünde büyük bir keder vardı.
"Beni iyi dinle, delikanlı (меня внимательно послушай, юноша)," diye başladı
(говоря начал). "Çok güzel bir kuş olacaksın şimdi (очень красивой птицей
станешь сейчас), görülmedik bir kuş olacaksın (невиданной птицей станешь),
tüylerin gözleri kamaştıracak (перья твои глаза будут слепить; kamaştırmak —
ослеплять светом), herkes şaşıracak (все удивятся), hayran kalacak (восхитятся:
«восхищенными останутся»). Gidip penceresine konacaksın (полетишь, на ее
окно сядешь), o da şaşacak (она тоже удивится). Konuşamayacaksın (не
сможешь разговаривать), gülemeyeceksin (не сможешь смеяться),
ağlayamayacaksın (не сможешь плакать), yalnız öteceksin (только петь будешь),
bütün duygularını ötüşün belirtecek (все твои чувства твоя песня выразит). On
beş gün boyunca (на протяжении пятнадцати дней) böyle kalacak (таким
останешься), on beş gün tamamlanmadan (по истечении пятнадцати дней)
buraya döneceksin (сюда вернешься). Dönmezsen (если не вернешься), başına
her şey gelebilir (с тобой может произойти что угодно: «на твою голову
каждая вещь прийти может»). Hadi şimdi (давай-ка сейчас), güle güle
(прощай), yolun açık olsun (в добрый путь «твоя дорога открытой будет
пусть»)!" diye bitirdi (говоря, закончил).
"Beni iyi dinle, delikanlı," diye başladı. "Çok güzel bir kuş olacaksın şimdi,
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görülmedik bir kuş olacaksın, tüylerin gözleri kamaştıracak, herkes şaşıracak,
hayran kalacak. Gidip penceresine konacaksın, o da şaşacak.
Konuşamayacaksın, gülemeyeceksin, ağlayamayacaksm, yalnız öteceksin,
bütün duygularını ötüşün belirtecek. On beş gün boyunca böyle kalacak, on
beş gün tamamlanmadan buraya döneceksin. Dönmezsen, başına her şey
gelebilir. Hadi şimdi, güle güle, yolun açık olsun!" diye bitirdi.
Yeşiltay çok güzel bir kuş oldu (Ешилтай очень красивой птицей стал). Uçtu
gitti (улетел), güzel kızın penceresine kondu (на окно красавицы сел). Güzel kız
bu kez gülümsedi (красавица в этот раз улыбнулась). Yeşiltay'ı bir altın kafese
koydu (Ешилтая в золотую клетку посадила) odasına götürdü (в свою комнату
отнесла). Yeşiltay hem acı, hem tatlı günler (Ешилтай как горькие, так и
сладкие дни) geçirdi burada (провел здесь). Acı acı öttü (горько-горько пел),
çok güzel türküler söyledi (очень красивые песни: «тюркю» (турецкие
народные песни, обычно грустные) пел), türküleri iyilik, sevgi üstüneydi (песни
были о добре, о любви). Kim dinlese (кто бы не услышал), gözleri yaşarır (его
глаза увлажнялись), ağlar, sevgiyi ta yüreğinde duyardı (он плакал, любовь в
самом сердце чувствовал).
Yeşiltay çok güzel bir kuş oldu. Uçtu gitti, güzel kızın penceresine kondu.
Güzel kız bu kez gülümsedi. Yeşiltay'ı bir altın kafese koydu, odasına götürdü.
Yeşiltay hem acı, hem tatlı günler geçirdi burada. Acı acı öttü, çok güzel
türküler söyledi, türküleri iyilik, sevgi üstüneydi. Kim dinlese, gözleri yaşarır,
ağlar, sevgiyi ta yüreğinde duyardı.
Ama güzel kız anlamadı (но красавица не понимала). Yüreği taştan mıydı, neydi
(ее сердце из камня что ли)? "Kuşum çok güzel ötüyor (моя птица очень
хорошо поет)," dedi yalnız (говорила только), "kuşum güzel bir kuş (птица моя
— красивая птица), eşsiz bir kuş (необыкновенная птица), sevinç dolu bir sesi
var (радости полон голос ее)," diye düşündü (думала), bundan da bir övünme
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payı çıkardı (этим еще и хвасталась: «из этого также хвастовства долю
вынула»). Dostlarını, kardeşlerini çağırıp (друзей, братьев позвав) kuşunu
gösterdi (птицу показала). Dostları da, kardeşleri de, kendisi de çok eğlendiler (и
друзья ее, и братья, и сама она очень развлеклись), gagasına, kuyruğuna
dokundular (клюв и хвост трогали), güldüler (смеялись). Yeşiltay'ın içi sızladı
(душа Ешилтая болела), anlayışsızlığın bu kadarına da dayanılmazdı (такого
непонимания не выдерживал), insan olsa da konuşabilseydi (был бы он
человеком и мог бы разговаривать), söylemediğini bırakmazdı belki (говорить
не прекращал бы, наверное). Ama söyleyemiyordu (но не мог говорить), dudağı
yoktu (губ у него не было), çok güzel bir gagası vardı (очень красивый клюв
был), durmadan ötüyordu (без остановки пел).
Günler geçti (дни прошли).
Ama güzel kız anlamadı. Yüreği taştan mıydı, neydi? "Kuşum çok güzel
ötüyor," dedi yalnız, "kuşum güzel bir kuş, eşsiz bir kuş, sevinç dolu bir sesi
var," diye düşündü, bundan da bir övünme payı çıkardı. Dostlarını,
kardeşlerini çağırıp kuşunu gösterdi. Dostları da, kardeşleri de, kendisi de
çok eğlendiler, gagasına, kuyruğuna dokundular, güldüler. Yeşiltay'ın içi
sızladı, anlayışsızlığın bu kadarına da dayanılmazdı, insan olsa da
konuşabilseydi, söylemediğini bırakmazdı belki. Ama söyleyemiyordu, dudağı
yoktu, çok güzel bir gagası vardı, durmadan ötüyordu.
Günler geçti.
Yeşiltay her gün biraz daha dertleniyordu (Ешилтай с каждым днем все больше
мучился). Küçücük altın kafesin içindeyken (в маленькой золотой клетке) insan
oluvermekten (в человека превратиться), her şeyin ortaya çıkmasından (что вся
правда выплывет наружу) çok korkuyor (очень боялся), eğlencelik (предметом
забавы), göstermelik bir kuş (птицей, которую выставляют напоказ) olmak da
zoruna gidiyordu (оставаться вынужден был). Kaçıp kurtulmak istedi (сбежав,
освободиться хотел) kaçıncaya dek akla karayı seçti (но с побегом испытывал
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большие трудности: «с белым черное выбирал»).
On beş günün tamamlanmasına da (и до истечения пятнадцати дней) çok az bir
zaman kalmıştı (очень мало времени оставалось), ama bunu düşünemedi (но об
этом не мог думать).
Yeşiltay her gün biraz daha dertleniyordu. Küçücük altın kafesin içindeyken
insan oluvermekten, her şeyin ortaya çıkmasından çok korkuyor, eğlencelik,
göstermelik bir kuş olmak da zoruna gidiyordu. Kaçıp kurtulmak istedi,
kaçıncaya dek akla karayı seçti. On beş günün tamamlanmasına da çok az bir
zaman kalmıştı, ama bunu düşünemedi.
Havalandı (взлетел), bulutlara doğru yükseldi (облакам навстречу поднялся).
Hem üzgündü, hem dalgındı (и грустным, и рассеянным был) nereye gittiğini
bilmiyordu (куда летел, не знал). Yalnız dertli dertli ötüyordu (только грустногрустно пел), güzel kızın güzel yüzü (красавицы прекрасное лицо) gözlerinin
önüne geliyor (его взору представляется), kulağında kahkahaları çınlıyordu (в
его ушах ее хохот звучит), daha acı, daha yanık bir sesle ötüyordu (еще более
горьким, более обжигающим голосом поет). O böyle öttükçe (он так пел),
bütün kuşlar çevresinde toplanmaktaydı (что все птицы вокруг него собирались).
Onunla birlikte geliyor (вместе с ним летят), türküsünü dinliyorlardı (его песню
слушают), dinledikçe gözleri yaşarıyordu (слушают, и глаза наполняются
слезами: «их глаза увлажняются»). Öyle görünüyordu ki (так выглядело),
kuşlar her şeyi anlamaktaydı (словно птицы все понимают).
Havalandı, bulutlara doğru yükseldi. Hem üzgündü, hem dalgındı, nereye
gittiğini bilmiyordu. Yalnız dertli dertli ötüyordu, güzel kızın güzel yüzü
gözlerinin önüne geliyor, kulağında kahkahaları çınlıyordu, daha acı, daha
yanık bir sesle ötüyordu. O böyle öttükçe, bütün kuşlar çevresinde
toplanmaktaydı. Onunla birlikte geliyor, türküsünü dinliyorlardı, dinledikçe
gözleri yaşarıyordu. Öyle görünüyordu ki, kuşlar her şeyi anlamaktaydı.
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Hava sıcaktı (погода была жаркой), aşağıda yeşil ağaçlar vardı (внизу зеленые
деревья были), yeşil ağaçların dalları serindi (ветки зеленых деревьев давали
прохладу), kuşlar bu dallarda dinlenirlerdi (птицы на этих ветвях отдыхали).
Dağ başlarında (на вершинах гор), yeşil çayırlarda (на зеленых лугах) pınarlar
vardı (родники были), pınarların suyu (родниковая вода) aydınlık, duru, buz
gibiydi (была чистая, прозрачная, холодная как лед), kuşlar bu sulardan
içmeden geçemezlerdi (птицы, не попив этой воды, не могут мимо пролететь).
Bahçelerde olgun meyvalar vardı (сады были полны спелых плодов: «в садах
спелые фрукты были»), kuşlar meyvaları çok severler (птицы фрукты очень
любят), yemeden edemezlerdi (не поесть не могут).
Hava sıcaktı, aşağıda yeşil ağaçlar vardı, yeşil ağaçların dalları serindi, kuşlar
bu dallarda dinlenirlerdi. Dağ başlarında, yeşil çayırlarda pınarlar vardı,
pınarların suyu aydınlık, duru, buz gibiydi, kuşlar bu sulardan içmeden
geçemezlerdi. Bahçelerde olgun meyvalar vardı, kuşlar meyvaları çok severler,
yemeden edemezlerdi.
Ağaçların dallarında (в ветвях деревьев), çatılarda yuvalar vardı (в кронах были
гнезда), yuvalarda yavru kuşlar (в гнездах птенцы: «детеныши птицы») kanat
çırpar (крыльями хлопали), başlarım göğe doğru kaldırıp (головы к небу подняв)
gagalarını açar (клювы открывали), yem isterlerdi (есть просили), azıcık yel esse
üşürler (небольшой ветер если подует, замерзнут), analarım beklerlerdi
(матерей своих ждали). Ama kuşlar her şeyi unutmuşlardı (но птицы все:
«каждую вещь» позабыли), Yeşiltay'ın ardından gidiyor (позади Ешилтая
летят), Yeşiltay'ın türküsünü dinliyorlardı (песню Ешилтая слушают).
Yeşiltay'sa hiçbirine bakmıyordu (Ешилтай же ни на кого не смотрит), derdini
anlamaları (то, что его горе понимают), durumuna acımaları (его положению
сострадают) hiçbir şeyi değiştirmiyordu (ничего не меняет).
Yeşiltay durmadan uçuyordu (Ешилтай без остановки летел).
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Ağaçların dallarında, çatılarda yuvalar vardı, yuvalarda yavru kuşlar kanat
çırpar, başlarım göğe doğru kaldırıp gagalarını açar, yem isterlerdi, azıcık yel
esse üşürler, analarım beklerlerdi. Ama kuşlar her şeyi unutmuşlardı,
Yeşiltay'ın ardından gidiyor, Yeşiltay'ın türküsünü dinliyorlardı. Yeşiltay'sa
hiçbirine bakmıyordu, derdini anlamaları, durumuna acımaları hiçbir şeyi
değiştirmiyordu.
Yeşiltay durmadan uçuyordu.
Bir ara doğduğu kentin üstüne geldi (вдруг он подлетел к городу, в котором
родился), bir zamanlar dolaştığı sokakları (улицы, по которым бродил когда-то:
«когда-то по которым он бродил улицы»), oturduğu evi gördü (дом, в котором
он жил, увидел), bildik insanlar gördü (людей, которых он знал, увидел).
Kulağına bir ses geldi, irkildi (он услышал голос: «в его ухо один голос вошел»,
он вздрогнул). "Gel, Yeşiltay, gel, bize dön (иди, Ешилтай, иди, к нам
возвращайся), bizden geçme (от нас не убегай), yazık sana (жалко тебя),"
diyordu bir ses (говорил голос). "Burada mutluluğa kavuşursun (здесь счастья
достигнешь), en gerçek serüvenleri burada yaşarsın (самые настоящие
приключения здесь переживешь)," diyordu. Yeşiltay kulağından çok, içinde
(Ешилтай, глубже, чем в ушах), yüreğinde duyuyordu bu sesi (в сердце своем
слышал этот голос).
Bir ara doğduğu kentin üstüne geldi, bir zamanlar dolaştığı sokakları,
oturduğu evi gördü, bildik insanlar gördü. Kulağına bir ses geldi, irkildi. "Gel,
Yeşiltay, gel, bize dön, bizden geçme, yazık sana," diyordu bir ses. "Burada
mutluluğa kavuşursun, en gerçek serüvenleri burada yaşarsın," diyordu.
Yeşiltay kulağından çok, içinde, yüreğinde duyuyordu bu sesi.
Çok tuhaf bir sesti (очень странный был голос), evlerin, ağaçların, yolların,
insanların sesiydi sanki (домов, деревьев, дорог, людей был голос словно),
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sanki hepsi birden sesleniyordu (как будто бы все вдруг заговорили), hepsinin
sesi tek bir ses oluyor (их голоса одним голосом стали), evler, ağaçlar, insanlar,
yollar, sokaklar (дома, деревья, люди, дороги, улицы): "Gel, Yeşiltay, gel, bize
dön, bizim gibisini bulamazsın!" diyorlardı (иди, Ешилтай, иди, возвращайся к
нам, таких, как мы, не найдешь, говорили). Ama bu ses Yeşiltay'ı çekmiyordu
(но этот голос Ешилтая не привлек). Yüreğinde bir eziklik duydu (в сердце
тяжесть почувствовал), içi sızladı (душа заболела). Sonra, iyice hızlandı (потом,
хорошенько набрал скорость), öteki kuşlar da hızlandılar (другие птицы тоже
ускорились). Çevresi kuşa kesmişti (вокруг него птицы собрались), yer gök
kuşla (небосвод птицами), kuşların kanat sesleriyle dolmuştu (птичьих крыльев
звуками наполнился). Kocaman, uçsuz bucaksız bir bulutu andırıyorlardı
(гигантскую бескрайнюю: «без края, без угла» тучу напоминали).
Çok tuhaf bir sesti, evlerin, ağaçların, yolların, insanların sesiydi sanki, sanki
hepsi birden sesleniyordu, hepsinin sesi tek bir ses oluyor, evler, ağaçlar,
insanlar, yollar, sokaklar: "Gel, Yeşiltay, gel, bize dön, bizim gibisini
bulamazsın!" diyorlardı. Ama bu ses Yeşiltay'ı çekmiyordu. Yüreğinde bir
eziklik duydu, içi sızladı. Sonra, iyice hızlandı, öteki kuşlar da hızlandılar.
Çevresi kuşa kesmişti, yer gök kuşla, kuşların kanat sesleriyle dolmuştu.
Kocaman, uçsuz bucaksız bir bulutu andırıyorlardı.
Ama ne çıkardı (но что произошло)? Onbeş günlük süre dolup da (как
пятнадцатидневный срок подошел к концу: «наполнился»), Yeşiltay yeniden
Keloğlan olunca (и Ешилтай снова Кельогланом стал), yıldırım hızıyla
(молниеносно «с молнии скоростью») düşmeye başladı (падать начал), hemen
arkasından da uçsuz bucaksız bulut parçalandı (сразу за ним бескрайняя туча
раздробилась). Yeşiltay hızla düşerken (Ешилтай, быстро падая) çarptığı
kuşların kimileri öldü (из птиц, которых он задевал, многих убил). Ama sağ
kalanlar korkmadılar (но те, кто выжили: «здоровыми остались» не
испугались), çekilmediler (не улетели: «удалились»,), ölümü düşünmediler (о
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смерти не думали), yuvalarda kendilerini bekleyen (про их ждавших в гнездах),
aç yavruları bile düşünmediler (голодных птенцов даже не подумали).
Ama ne çıkardı? Onbeş günlük süre dolup da, Yeşiltay yeniden Keloğlan
olunca, yıldırım hızıyla düşmeye başladı, hemen arkasından da uçsuz
bucaksız bulut parçalandı. Yeşiltay hızla düşerken çarptığı kuşların kimileri
öldü. Ama sağ kalanlar korkmadılar, çekilmediler, ölümü düşünmediler,
yuvalarda kendilerini bekleyen, aç yavruları bile düşünmediler.
Yalnız Yeşiltay'ı düşündüler (только о Ешилтае думали), Yeşiltay'ın acısını
anlamışlar (Ешилтая боль поняли), onu çok sevmişlerdi (его очень полюбили),
kurtarmak istediler (хотели спасти). Ellerine, kollarına yapıştılar (к рукам: «к
кистям, к рукам», его прилипли), hep birden altına toplandılar (все вдруг под
ним собрались). Ama ne de olsa güçleri sınırlıydı (но, все-таки, их сила была
небезгранична: «с границей»), fazla bir şey yapamadılar (много сделать не
смогли), gerektiği gibi tutamadılar (как надо не смогли удержать) Yeşiltay'ı,
yalnız biraz hızını azalttılar (только скорость Ешилтая немного уменьшили),
parça parça olmasını önlediler (разбиться в дребезги «осколком осколком
стать» ему не дали: «предотвратили»). Yeşiltay önce ağaçlara çarptı, sonra yere
düştü (Ешилтай сначала за деревья зацепился, потом на землю упал).
Yalnız Yeşiltay'ı düşündüler, Yeşiltay'ın acısını anlamışlar, onu çok
sevmişlerdi, kurtarmak istediler. Ellerine, kollarına yapıştılar, hep birden
altına toplandılar. Ama ne de olsa güçleri sınırlıydı, fazla bir şey yapamadılar,
gerektiği gibi tutamadılar Yeşiltay'ı, yalnız biraz hızını azalttılar, parça parça
olmasını önlediler. Yeşiltay önce ağaçlara çarptı, sonra yere düştü.
Bayılıp kaldı (потерял сознание), her yanı kana bulandı (весь: «все его бока»
кровью был перепачкан). Kuşlar üzüldüler (птицы загрустили), dövündüler, acı
acı ötmeye başladılar (загоревали, горько-горько петь начали). Yeşiltay öldü
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sanıyorlardı (что Ешилтай умер, подумали). Ama yaşıyor (но он был жив), usul
usul soluk alıyordu (осторожно дышал: «дыхание брал»). Derviş geldi, kulağını
Yeşiltay'ın göğsüne koydu (дервиш пришел, ухо свое к груди Ешилтая
приложил). Gözleri sevinçle parladı, kuşlara döndü (его глаза радостью
загорелись, к птицам повернулся):
"Ölmedi, siz gidin, üzülmeyin (не умер он, улетайте, не грустите), kanatları
büyümemiş yavrularınız sizi bekler (с невыросшими крыльями птенцы вас
ждут), siz gidin. Keloğlan'a ben bakarım," dedi (улетайте, о Кельоглане я
позабочусь: «посмотрю», сказал).
Bayılıp kaldı, her yanı kana bulandı. Kuşlar üzüldüler, dövündüler, acı acı
ötmeye başladılar. Yeşiltay öldü sanıyorlardı. Ama yaşıyor, usul usul soluk
alıyordu. Derviş geldi, kulağını Yeşiltay'ın göğsüne koydu. Gözleri sevinçle
parladı, kuşlara döndü:
"Ölmedi, siz gidin, üzülmeyin, kanatları büyümemiş yavrularınız sizi bekler,
siz gidin. Keloğlan'a ben bakarım," dedi.
Gerçekten de baktı (вправду позаботился). Kanlarını sildi (кровь с него смыл,
«стер»), yaralarını sardı (раны его перевязал), hiç başından ayrılmadı (от него
совсем не отлучался). Yeşiltay'ın hastalığı çok uzadı (болезнь Ешилтая очень
затянулась), bir yaz, bir kış, bir bahar sürdü (одно лето, одну зиму, одну весну
длилась). Neden sonra iyileşti, yaraları kapandı (потом ему стало лучше, раны
его затянулись: «закрылись»), ama güzel kızı unutamadı (но красавицу он не
забыл). Yaralarının en çok sızladığı günlerde bile (даже в те дни, когда его раны
сильнее всего болели, «его раны больше всего сильно болели, когда в дни
даже») onu sayıkladı (о ней бредил). İyileşti, gene sayıkladı (поправился, но все
равно бредил). Derviş en sonunda dayanamadı, Yeşiltay'ın omzunu okşadı
(дервиш, в конце концов, не выдержал, плечо Ешилтая погладил).
Gerçekten de baktı. Kanlarını sildi, yaralarını sardı, hiç başından ayrılmadı.
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Yeşiltay'ın hastalığı çok uzadı, bir yaz, bir kış, bir bahar sürdü. Neden sonra
iyileşti, yaraları kapandı, ama güzel kızı unutamadı. Yaralarının en çok
sızladığı günlerde bile onu sayıkladı. İyileşti, gene sayıkladı. Derviş en
sonunda dayanamadı, Yeşiltay'ın omzunu okşadı.
"Derdin bitti artık, Keloğlan," dedi (горе твое кончилось отныне, Кельоглан,
сказал), "sevgiline kavuşacaksın (своей любимой ты добьешься). Uzun uzun
düşündüm (долго-долго думал я). Kolay olduğundan mıdır, nedir (из легкого
что-нибудь), hiç aklıma gelmemişti (так мне в голову и не пришло): Çoğu kızlar
tuhaf şeylerden hoşlanırlar (большинство девушек от странных вещей
испытывают удовольствие), tuhaf, benzersiz görülmedik şeyler (странных, ни
на что не похожих, невиданных вещей) olsun da nasıl olursa olsun, derler
(пусть будут, какими бы ни были, пусть будут, говорят). Sen de tuhaf şeyler
yapacaksın (ты тоже странные вещи будешь делать). Yeşil bir tay olacaksın
(зеленым жеребенком станешь) örneğin (например), gidip ahırlarına girecek
(пойдешь, в ее конюшни зайдешь), kızla yalnız kalınca insan oluvereceksin (с
девушкой наедине оставшись, в человека превратишься). Hemen sevecek seni,
senden başkasını istemeyecek (сразу тебя полюбит, кроме тебя никого не
захочет).
"Derdin bitti artık, Keloğlan," dedi, "sevgiline kavuşacaksın. Uzun uzun
düşündüm. Kolay olduğundan mıdır, nedir, hiç aklıma gelmemişti: Çoğu
kızlar tuhaf şeylerden hoşlanırlar, tuhaf, benzersiz görülmedik şeyler olsun da
nasıl olursa olsun, derler. Sen de tuhaf şeyler yapacaksın. Yeşil bir tay
olacaksın örneğin, gidip ahırlarına girecek, kızla yalnız kalınca insan
oluvereceksin. Hemen sevecek seni, senden başkasını istemeyecek.
Ama artık ben aradan çıkacağım (только отныне я исчезну), çünkü bütün
hünerlerimi (потому что все свое мастерство) sana vermem gerekecek (тебе мне
отдать надо будет), hünerlerim elimden gidince de öleceğim (а без своего
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мастерства: «когда мое мастерство из рук моих уйдет» я умру). Beni düşünme,
benim için üzülme, ben günümü çoktan doldurdum (обо мне не думай, обо мне
не грусти, я уже сполна прожил свою жизнь: «я свои дни давно наполнил»)."
dedi (сказал). Sonra biraz düşündü (потом немного подумал). "Bir sözüm daha
var, Keloğlan," dedi (одна вещь: «слово» еще есть, сказал) "senin hem tay, hem
insan olduğunu (то, что ты и жеребенок и человек) kızdan başkası bilmesin
(кроме девушки никто знать не должен)!"
Ama artık ben aradan çıkacağım, çünkü bütün hünerlerimi sana vermem
gerekecek, hünerlerim elimden gidince de öleceğim. Beni düşünme, benim için
üzülme, ben günümü çoktan doldurdum." dedi. Sonra biraz düşündü. "Bir
sözüm daha var, Keloğlan," dedi, "senin hem tay, hem insan olduğunu kızdan
başkası bilmesin!"
Yeşiltay'ın gözleri yaşardı (глаза Ешилтая наполнились слезами), bir şeyler
söylemek istedi (что-то сказать хотел), ama daha ağzını açmasına bile zaman
kalmadan (но прежде чем он открыл рот: «но еще рот открыть даже времени
не осталось когда») bir kanat sesi duydu (он услышал шум крыльев), başını
kaldırdı (поднял голову), göğe doğru yükselen bir çift kanat gördü (к небу
поднимающуюся пару крыльев увидел). Bir çift kanat görünmez olunca (когда
крылья перестали быть видны), Yeşiltay gerçekten de bir yeşil tay oldu
(Ешилтай и вправду стал зеленым жеребенком). Var hızıyla kente koştu (со
всей скоростью в город побежал), koşmaktan çok uçtu (не бежал, а летел),
yeller gibi geçti (словно ветер несся).
Yeşiltay'ın gözleri yaşardı, bir şeyler söylemek istedi, ama daha ağzını
açmasına bile zaman kalmadan bir kanat sesi duydu, başını kaldırdı, göğe
doğru yükselen bir çift kanat gördü. Bir çift kanat görünmez olunca, Yeşiltay
gerçekten de bir yeşil tay oldu. Var hızıyla kente koştu, koşmaktan çok uçtu,
yeller gibi geçti.
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Görenler (те, кто его видел), "Yeşil bir tay, çimen yeşili bir tay (зеленый
жеребенок, травянисто-зеленый жеребенок), görülmedik bir şey, ne tuhaf
(невиданная вещь, как странно)!" dediler (говорили). Yaklaşmak, daha
yakından bakmak istediler (приблизиться, еще ближе увидеть хотели),
Yeşiltay'ı tutmak istediler (Ешилтая поймать: «удержать» хотели),
yaklaşamadılar, tutamadılar (но не смогли приблизиться, не смогли удержать).
Yeşiltay yel gibi uçtu gitti (Ешилтай как ветер пролетел), güzel kızın ahırına
girdi (в конюшню красавицы вошел).
Görenler, "Yeşil bir tay, çimen yeşili bir tay, görülmedik bir şey, ne tuhaf!"
dediler. Yaklaşmak, daha yakından bakmak istediler, Yeşiltay'ı tutmak
istediler, yaklaşamadılar, tutamadılar. Yeşiltay yel gibi uçtu gitti, güzel kızın
ahırına girdi.
Her şey dervişin dediği gibi oldu (все, как дервиш говорил, произошло). Koca
kent her şeyi unuttu (огромный город все позабыл), hep Yeşiltay'dan söz edildi
(только о Ешилтае и разговаривают). Herkes güzel kızın ahırına gitti (все в
конюшню красавицы пошли), Yeşiltay'a bakıp hayran kaldı (на Ешилтая
посмотрев, пришли в изумление: «в изумлении остались»). Herkes atlarını
yeşile boyadı (все своих лошадей в зеленый покрасили). Sonra bir at boyamadır
aldı yürüdü (затем раскрашивание лошадей во всю пошло). Yeşil atlar, sarı atlar,
mavi atlar, mor atlar, boyalı atlar çoğaldı da çoğaldı (зеленые лошади, желтые
лошади, синие лошади, фиолетовые лошади, раскрашенные лошади все
множились и множились).
Her şey dervişin dediği gibi oldu. Koca kent her şeyi unuttu, hep Yeşiltay'dan
söz edildi. Herkes güzel kızın ahırına gitti, Yeşiltay'a bakıp hayran kaldı.
Herkes atlarını yeşile boyadı. Sonra bir at boyamadır aldı yürüdü. Yeşil atlar,
sarı atlar, mavi atlar, mor atlar, boyalı atlar çoğaldı da çoğaldı.
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Güzel kız da merak içindeydi (красавица сгорала от любопытства: «у
любопытства внутри была»). Ama meraklı görünmek istemedi (но любопытной
выглядеть не хотела), meraklı görünmek istemediği için de (и из-за того, что
любопытной выглядеть не хотела) kolay kolay ahıra inmedi (просто так в
конюшню не входила). Uzun zaman bekledi (долгое время ждала), en sonunda
bir gün (в конце-концов, однажды), tek başına ahıra indi (совсем одна в
конюшню зашла). Yeşiltay'ın yanına geldi, okşamak istedi (к Ешилтаю подошла,
погладить хотела).
Güzel kız da merak içindeydi. Ama meraklı görünmek istemedi, meraklı
görünmek istemediği için de kolay kolay ahıra inmedi. Uzun zaman bekledi,
en sonunda bir gün, tek başına ahıra indi. Yeşiltay'ın yanına geldi, okşamak
istedi.
Yeşiltay birdenbire silkinerek (Ешилтай вдруг, встряхнувшись) mavi gözlü bir
delikanlı oluverdi (в голубоглазого юношу превратился). Mavi gözleri pırıl
pırıldı (голубые глаза его блестели), tertemiz giysiler içindeydi (в чистые
одежды был одет: «чистой одежды внутри был»), çok çekici görünüyordu
(очень привлекательно выглядел). Ama pek de öyle yakışıklı değildi (но все
равно, не настолько уж симпатичный). Güzel kız böylelerini çok görmüş
(красавица таких много видала), hepsine de sırtım dönmüştü (и ото всех
отворачивалась: «ко всем поворачивалась спиной»). Ama şimdi, durum
başkaydı (но теперь положение было другим). Delikanlı önce yeşil bir taydı
(юноша раньше зеленым жеребенком был), sonra birden insan oluvermişti
(потом вдруг в человека превратился). Güzel kız gözlerini Yeşiltay'ın gözlerine
dikti (красавица: «красавицы глаза» в глаза Ешилтая пристально взглянула).
Yeşiltay birdenbire silkinerek mavi gözlü bir delikanlı oluverdi. Mavi gözleri
pırıl pırıldı, tertemiz giysiler içindeydi, çok çekici görünüyordu. Ama pek de
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öyle yakışıklı değildi. Güzel kız böylelerini çok görmüş, hepsine de sırtım
dönmüştü. Ama şimdi, durum başkaydı. Delikanlı önce yeşil bir taydı, sonra
birden insan oluvermişti. Güzel kız gözlerini Yeşiltay'ın gözlerine dikti.
Yeşiltay da gülümsedi (Ешилтай улыбнулся):
"Seni seviyorum," dedi (я тебя люблю, сказал).
Yeşiltay'ın bütün dilekleri gerçekleşti (все желания Ешилтая исполнились),
sevdiği kıza kavuştu (любимой девушки он добился). O kendini beğenmiş (ей он
понравился), o çok güzel kız bir daha ahırdan çıkmaz oldu (эта красавица
больше из конюшни не выходила), en güzel, en tatlı, en mutlu günlerini ahırda
geçirdi (самые лучшие, самые сладкие, самые счастливые дни свои в
конюшне провела). Yeşiltay'ı deli gibi seviyordu (Ешилтая как сумасшедшая
полюбила). "Öl," dese ölürdü, ne istese yapardı (умри, сказал бы ей, умерла бы,
все, что он захотел, сделала бы). Yapardı ya Yeşiltay hiçbir şey istemiyordu
(сделала бы, да Ешилтай ничего не хотел). Gerçekte tay değil, insan olduğunu
hiçkimseye söylememesini istiyordu yalnız (что он на самом деле не жеребенок,
а человек, никому не рассказывать хотел только).
Yeşiltay da gülümsedi:
"Seni seviyorum," dedi.
Yeşiltay'm bütün dilekleri gerçekleşti, sevdiği kıza kavuştu. O kendini
beğenmiş, o çok güzel kız bir daha ahırdan çıkmaz oldu, en güzel, en tatlı, en
mutlu günlerini ahırda geçirdi. Yeşiltay'ı deli gibi seviyordu. "Öl," dese
ölürdü, ne istese yapardı. Yapardı ya Yeşiltay hiçbir şey istemiyordu.
Gerçekte tay değil, insan olduğunu hiçkimseye söylememesini istiyordu yalnız.
Bu da kızın hiç hoşuna gitmiyordu (это красавице совсем не нравилось:
«приятности не шло»; hoşuna gitmek — нравиться), ama Yeşiltay'ı çok seviyor,
yitirmek istemiyordu (но Ешилтая она очень любила, терять его не хотела) hiç
kimseye söylemedi (никому не рассказывала). Hiç ahırdan çıkmayışına şaşanlara
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(на тех, кто удивлялся тому, что она не выходит из конюшни: «совсем из
конюшни невыходу на удивляющихся»), Yeşiltay'a beslediği büyük sevgiyi
alaya alanlara (к Ешилтаю испытываемую ею большую любовь подымал на
смех; alaya alanmak — поднимать на смех) da kulak asmadı о (внимания не
обращала: «ухо не подвешивала»; kulak asmak — придавать значение). Onun
için yalnız Yeşiltay vardı (для ее только Ешилтай существовал), Yeşiltay'dan
başka her şey, herkes vız geliyordu (кроме Ешилтая на всех плевала; vız gelmek
— не придавать значения (vız — подражание жужжанию)). Ablaları,
ağabeyleri nişanlanmışlardı (ее старшие сестры и старшие братья были
обручены), yakında düğünleri yapılacaktı (скоро свадьбы будут проводиться).
Babası onu da evlendirmek istiyordu (отец и ее выдать замуж хотел). Ama güzel
kızın kararı karardı (но решение красавицы было принято).
Bu da kızın hiç hoşuna gitmiyordu, ama Yeşiltay'ı çok seviyor, yitirmek
istemiyordu, hiç kimseye söylemedi. Hiç ahırdan çıkmayışına şaşanlara,
Yeşiltay'a beslediği büyük sevgiyi alaya alanlara da kulak asmadı. Onun için
yalnız Yeşiltay vardı, Yeşiltay'dan başka her şey, herkes vız geliyordu.
Ablaları, ağabeyleri nişanlanmışlardı, yakında düğünleri yapılacaktı. Babası
onu da evlendirmek istiyordu. Ama güzel kızın kararı karardı.
"Ahırdaki Yeşiltay'la evleneceğim ben (за Ешилтая из конюшни выйду замуж я),
varsa da, yoksa da Yeşiltay," diyordu (что бы ни было, Ешилтай, сказала).
Babasının gözleri büyüyor (глаза ее отца на лоб полезли: «увеличились»),
annesi saçını başını yoluyordu (мать ее сокрушается: «рвет на себе волосы»).
Kardeşleri yas tutuyordu (братья ее в трауре: «траур соблюдают»; yas tutmak —
быть в трауре). Ahırdaki tayla evlenmenin onurlarıyla bağdaşmayacağını (с
жеребенком из конюшни свадьба их положению: «чести»; onur — честь, не
соответствует), ayrıca insanların atlarla evlenmesinin görülmüş şey olmadığını,
söylüyorlardı (кроме того, свадьба людей и лошадей — невиданная вещь,
говорили). Ama güzel kız dinlemiyordu (но красавица не слушала). "Varsa da,
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yoksa da Yeşiltay!" diyordu (что бы то ни было, Ешилтай, говорила). Güzel kız
kardeşlerinin en küçüğü ve en güzeliydi, en çok onu severlerdi (красавица из всех
братьев и сестер была самой младшей и самой красивой, больше всего ее
любили). Bu nedenle isteğine boyun eğdiler (по этой причине с ее желанием
смирились: «шею наклонили»; boyun eğmek — повиноваться, смириться).
Eğdiler ya gene de çok üzüldüler (смирились, но все равно очень расстроились).
"Ahırdaki Yeşiltay'la evleneceğim ben, varsa da, yoksa da Yeşiltay," diyordu.
Babasının gözleri büyüyor, annesi saçını başını yoluyordu. Kardeşleri yas
tutuyordu. Ahırdaki tayla evlenmenin onurlarıyla bağdaşmayacağını, ayrıca
insanların atlarla evlenmesinin görülmüş şey olmadığını söylüyorlardı. Ama
güzel kız dinlemiyordu. "Varsa da, yoksa da Yeşiltay!" diyordu. Güzel kız
kardeşlerinin en küçüğü ve en güzeliydi, en çok onu severlerdi. Bu nedenle
isteğine boyun eğdiler. Eğdiler ya gene de çok üzüldüler.
Ağabeylerinin, ablalarının düğünü başladı (старших братьев, старших сестер
свадьбы начались). Düğün bile geçiremedi kederlerini (свадьбы даже не смогли
развеять их горе), hepsi de büyük bir yas içindeydi (все в большом трауре).
Yalnız güzel kız sevinçliydi (только красавица радостная); sevincinden bir
yerlerde duramıyor (от радости на одном месте не может устоять),
durmamacasına gülüp oynuyordu (без остановки смеясь, плясала). Oyunlara
bakıyordu (за играми наблюдала).
Ağabeylerinin, ablalarının düğünü başladı. Düğün bile geçiremedi kederlerini,
hepsi de büyük bir yas içindeydi. Yalnız güzel kız sevinçliydi; sevincinden bir
yerlerde duramıyor, durmamacasına gülüp oynuyordu. Oyunlara bakıyordu.
Oyunların en güzeli cirit oyunuydu (из игр самая хорошая была игра в дротики;
cirit — копье, дротик). Evin önünde büyük bir alan vardı (перед домом большое
поле было), evin önündeki alanda (на поле перед домом) birbirinden yakışıklı,
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birbirinden güçlü (один другого краше, один другого сильней) genç adamlar
cirit oynuyor (молодые люди в дротики играли), bütün kızlar da pencerelere
yığılıp onlara bakıyorlardı (а все девушки, у окон скопившись, на них
смотрели). Güzel kız da onların arasındaydı (красавица тоже среди них была).
Ciritçiler cirit atıyor (игроки дротики кидают), atlar havalara sıçrıyor (лошади в
воздух подскакивают), tozu dumana katıyorlardı (поднимают клубы пыли:
«пыль в туман взбивают»).
Oyunların en güzeli cirit oyunuydu. Evin önünde büyük bir alan vardı, evin
önündeki alanda birbirinden yakışıklı, birbirinden güçlü genç adamlar cirit
oynuyor, bütün kızlar da pencerelere yığılıp onlara bakıyorlardı. Güzel kız da
onların arasındaydı. Ciritçiler cirit atıyor, atlar havalara sıçrıyor, tozu
dumana katıyorlardı.
Derken (в тот самый момент), al bir ata binmiş, allar giymiş bir yiğit belirdi
birden (гнедого коня оседлавший, в алое одетый парень; yiğit — храбрец,
парень, появился вдруг), atını alana sürdü (своего коня к полю направил).
Pencerelerdeki güzel kızların yüreği hopladı (у красавиц в окнах сердце
подпрыгнуло). Al atlıyı çok sevmişlerdi (алый всадник им очень понравился),
al atlının kendine güvendiği belliydi (то, что алый всадник в себе уверен, было
очевидно), ama ötedeki yiğitlerin yanında çok ufak kaldığı için (но, так как
рядом с другими парнями он маленьким выглядел) yenilecek diye
korkuyorlardı (того, что он проиграет: «будет побежден», боялись; yenmek —
побеждать; yenilmek — быть побежденным).
Derken, al bir ata binmiş, allar giymiş bir yiğit belirdi birden, atını alana
sürdü. Pencerelerdeki güzel kızların yüreği hopladı. Al atlıyı çok sevmişlerdi,
al atlının kendine güvendiği belliydi, ama ötedeki yiğitlerin yanında çok ufak
kaldığı için yenilecek diye korkuyorlardı.
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Ancak hiç de korktukları gibi olmadı (однако, того, чего они боялись, не
произошло). Al atlı adam bütün ciritçileri kaçırdı (алый всадник всех игроков
победил), kala kala (всего-навсего: «оставаясь, оставаясь»; kala kala — всего
лишь, и всего-навсего) güzel kızın ablalarından birinin nişanlısı kaldı (жених
одной из старших сестер красавицы: «красавицы старших сестер одной
жених остался»), uzun zaman çarpıştılar (долгое время они сражались); al atlı
adam en sonunda onu da atından düşürdü (алый всадник, в конце концов, его с
коня сбросил). Döndü, pencerelere baktı (повернулся, на окна посмотрел),
gözleri güzel kızın gözlerini aradı (глазами своими красавицы глаза искал).
Güzel kızın ablaları içlerini çektiler (старшие сестры красавицы тяжело
вздохнули). "Şu bizim küçük kardeşimizin ne kara bir yazgısı varmış (у нашей
младшей сестры какой черный рок), şöyle bir yiğitle evlenmiyor da ahırdaki
Yeşiltay'la evleniyor (не за такого парня выходит замуж, а за Ешилтая из
конюшни)," dediler.
Ancak hiç de korktukları gibi olmadı. Al atlı adam bütün ciritçileri kaçırdı,
kala kala güzel kızın ablalarından birinin nişanlısı kaldı, uzun zaman
çarpıştılar; al atlı adam en sonunda onu da atından düşürdü. Döndü,
pencerelere baktı, gözleri güzel kızın gözlerini aradı. Güzel kızın ablaları
içlerini çektiler. "Şu bizim küçük kardeşimizin ne kara bir yazgısı varmış,
şöyle bir yiğitle evlenmiyor da ahırdaki Yeşiltay'la evleniyor," dediler.
Güzel kız dudaklarını ısırdı (красавица закусила губу). Allar giymiş, al atlı yiğit
Yeşiltay'dı (алые одежды надевший, на гнедом коне парень был Ешилтай).
Ertesi gün, cirit gene başladı (на следующий день игра в дротики снова
началась). Güzel kızın büyük kardeşi oyuna girmedi (старший брат красавицы в
игру не вступил), giyindi, kuşandı, atını hazırladı (принарядился: «оделся,
подпоясался»; giyinip kuşanmak — принарядиться, коня подготовил), alanın
kıyısına geldi (на край поля пришел), al atlı yiğit gene gelir diye bekledi
(приезда парня на гнедом коне ждал), eniştesinin öcünü almak düşüncesindeydi
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(за мужа сестры отомстить: «месть взять»; öç almak — мстить, думал: «в
мыслях был»).
Güzel kız dudaklarını ısırdı. Allar giymiş, al atlı yiğit Yeşiltay'dı.
Ertesi gün, cirit gene başladı. Güzel kızın büyük kardeşi oyuna girmedi,
giyindi, kuşandı, atını hazırladı, alanın kıyısına geldi, al atlı yiğit gene gelir
diye bekledi, eniştesinin öcünü almak düşüncesindeydi.
Çok geçmeden (в скором времени: «много не прошло»), masmavi bir ata binmiş
(синего коня оседлавший), maviler giyinmiş (в синее одетый), mavi gözlü bir
yiğit geldi, atını alana sürdü (голубоглазый парень появился, коня к полю
направил). Çok güzel kızın kardeşi atına atladı, üzerine yürüdü (брат красавицы
коня оседлал, навстречу тронулся). Ama mavi gözlü yiğit onu da düşürdü (но
голубоглазый парень и его скинул). Sonra eğilip güzel kızın büyük kardeşini
yerden kaldırdı (потом нагнулся, брата красавицы с земли поднял), sonra da
var hızıyla uzaklaştı (а потом со всей скоростью умчался). Bütün kızlar, bütün
yiğitler arkasından baktılar (все девушки, все парни в спину ему смотрели),
"iriyarı bir yiğit değil (не крупный паренек), pek öyle yakışıklı da değil (не
очень-то и симпатичный), ama ne kadar sevimli, ne kadar hünerli! (но какой
милый, какой умелый)" dediler: "Bu yiğit bir başka yiğit, kimselere benzemiyor!
(говорили: этот парень ни на какого другого парня, ни на кого не похож)".
Çok geçmeden, masmavi bir ata binmiş, maviler giyinmiş, mavi gözlü bir yiğit
geldi, atını alana sürdü. Çok güzel kızın kardeşi atına atladı, üzerine yürüdü.
Ama mavi gözlü yiğit onu da düşürdü. Sonra eğilip güzel kızın büyük
kardeşini yerden kaldırdı, sonra da var hızıyla uzaklaştı. Bütün kızlar, bütün
yiğitler arkasından baktılar, "iri yarı bir yiğit değil, pek öyle yakışıklı da değil,
ama ne kadar sevimli, ne kadar hünerli!" dediler: "Bu yiğit bir başka yiğit,
kimselere benzemiyor!"
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Güzel kızın koltukları kabardı (красавица возгордилась: «подмышки надулись»;
kabarmak — вздуваться, важничать, гордиться), ablaları ağlıyorlardı,
gözlerini sildiler (старшие сестры плачут, глаза вытирают):
"Şu bizim küçük kardeşimizin ne kara bir yazgısı varmış (у нашей младшей
сестры какой черный рок), şöyle bir yiğitle evlenmiyor da ahırdaki Yeşiltay'la
evleniyor (не за такого парня выходит замуж, а за Ешилтая из конюшни)!"
dediler.
Güzel kız ağzını açtı, bir şeyler söylemek istedi (красавица рот открыла, что-то
сказать хотела), ama birden duruverdi (но вдруг передумала), sonra ordan var
hızıyla kaçtı (потом оттуда со всех ног убежала). Kaçmasa dayanamayacak, her
şeyi söyleyecekti (если бы не убежала, все бы рассказала). Maviler giyinmiş,
mavi atlı, mavi gözlü yiğit Yeşiltay'dı (в синей одежде, на синем коне,
голубоглазый парень был Ешилтай).
Güzel kızın koltukları kabardı, ablaları ağlıyorlardı, gözlerini sildiler:
"Şu bizim küçük kardeşimizin ne kara bir yazgısı varmış, şöyle bir yiğitle
evlenmiyor da ahırdaki Yeşiltay'la evleniyor!" dediler.
Güzel kız ağzım açtı, bir şeyler söylemek istedi, ama birden duruverdi, sonra
ordan var hızıyla kaçtı. Kaçmasa dayanamayacak, her şeyi söyleyecekti.
Maviler giyinmiş, mavi atlı, mavi gözlü yiğit Yeşiltay'dı.
Üçüncü gün, cirit gene başladı (на третий день игра в дротики снова началась).
Ülkenin en ünlü, en büyük yiğitleri dişlerini gıcırdatarak (со всей страны самые
знаменитые, самые большие парни, зубами скрипя) ufak tefek adamı beklediler
(маленького; ufak tefek — крохотный, маленький, человека ждали). Başlarında
güzel kızın ortanca kardeşi vardı (во главе их средний брат красавицы был),
ciritte herkesi yenerdi (в игре всех побеждал).
"Onu da yeneceğim!" dedi (его тоже смогу победить, сказал).
Üçüncü gün, cirit gene başladı. Ülkenin en ünlü, en büyük yiğitleri dişlerini
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gıcırdatarak ufak tefek adamı beklediler. Başlarında güzel kızın ortanca
kardeşi vardı, ciritte herkesi yenerdi.
"Onu da yeneceğim!" dedi.
Derken (в тот самый момент), yeşiller giyinmiş, yeşil atlı bir yiğit geldi (в
зеленое одет, на зеленом коне парень появился). Çok sürmedi, koca alan
çabucak boşaldı (много времени не прошло, огромное поле быстро опустело).
Ama güzel kızın ortanca kardeşi uzun zaman dayandı (но средний брат
красавицы долгое время держался). Dayandı ya en sonunda o da düştü atından
(держался, но, в конце концов, и он упал с лошади). Yeşiller giyinmiş, yeşil atlı
yiğit, atından düşen yiğidi kaldırmak için eğildi (одетый в зеленое, на зеленом
коне парень, для того, чтобы поднять упавшего с коня, нагнулся). Ama yerde
yatanı düşünen yalnız kendisiydi (но о лежащем на земле думал только он
один), herkesin gözü kendisindeydi (остальные смотрели только на него
самого), hayranlıktan gözleri kamaşıyordu (от восхищения глаза их горели).
Güzel kızın ablaları hüngür hüngür ağlıyorlardı (старшие сестры красавицы
плакали навзрыд; hüngür hüngür — звуковое подражение плачу).
Derken, yeşiller giyinmiş, yeşil atlı bir yiğit geldi. Çok sürmedi, koca alan
çabucak boşaldı. Ama güzel kızın ortanca kardeşi uzun zaman dayandı.
Dayandı ya en sonunda o da düştü atından. Yeşiller giyinmiş, yeşil atlı yiğit,
atından düşen yiğidi kaldırmak için eğildi. Ama yerde yatanı düşünen yalnız
kendisiydi, herkesin gözü kendisindeydi, hayranlıktan gözleri kamaşıyordu.
Güzel kızın ablaları hüngür hüngür ağlıyorlardı.
"Şu bizim küçük bacımız şöyle kendine yaraşır (наша младшая сестра за
настолько ей подходящего), kendi gibi eşsiz bir yiğitle evlenmiyor (как и она
уникального парня замуж не выходит) da ahırdaki Yeşiltay'la evleniyor (а за
Ешилтая из конюшни выходит)," diyorlardı (говорили).
Yeşiller giyinmiş, yeşil atlı yiğit, Yeşiltay'dı (зеленое надевший, на зеленом
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коне парень был Ешилтаем). Güzel kız dilini tutamadı (красавица не удержала
языка за зубами):
"O gördüğünüz yiğit Yeşiltay!" diye haykırdı (тот парень, которого вы видите —
Ешилтай, выкрикнула).
Ablaları sevinç çığlıkları kopararak (старшие сестры с радостными воплями)
güzel kızın boynuna sarıldılar (на шее у красавицы повисли: «вокруг шеи
красавицы обвились»), bu kez de sevinçten ağladılar (в этот раз от радости
заплакали). Ama Yeşiltay'ın yerinde bir top bulut kaldı (но на месте Ешилтая
круглое облако осталось), atı yeller gibi uzaklaştı (конь его как ветер умчался),
bir solukta silinip gitti (за одну секунду: «в одно дыхание», исчез).
"Şu bizim küçük bacımız şöyle kendine yaraşır, kendi gibi eşsiz bir yiğitle
evlenmiyor da ahırdaki Yeşiltay'la evleniyor," diyorlardı.
Yeşiller giyinmiş, yeşil atlı yiğit, Yeşiltay'dı. Güzel kız dilini tutamadı:
"O gördüğünüz yiğit Yeşiltay!" diye haykırdı.
Ablaları sevinç çığlıkları kopararak güzel kızın boynuna sarıldılar, bu kez de
sevinçten ağladılar. Ama Yeşiltay'ın yerinde bir top bulut kaldı, atı yeller gibi
uzaklaştı, bir solukta silinip gitti.
O zaman her şeyi anlayarak (тогда они все поняли) dizlerini dövdüler, ağladılar
(горько раскаялись: «по коленкам себя били, плакали»; dizini dövmek —
сожалеть, раскаиваться, кусать локти), güzel kız da kendini yerden yere
vurdu (красавица и сама места себе не находит; yerden yere vurmak —
убиваться, не находить себе места) ya iş işten geçmişti (но дело сделано) bir
kez, giden gitmişti (однажды ушедшее ушло безвозвратно). Geri gelmeyecekti,
önceden söylemişti (назад не вернется, раньше говорил). Ama güzel kızın içinde
acı dinmedi (но боль в душе красавицы не проходила). Yeşiltay'sız edemedi,
ağladı, inledi, sızlandı (без Ешилтая она не могла, плакала, стонала, мучилась),
gözlerine uyku girmedi (не спала: «в глаза ей сон не входил»). Öğütler,
avutmalar sonuç vermedi (увещевания, утешения ни к чему не привели). Babası
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yanına geldi (отец к ней подошел):
O zaman her şeyi anlayarak dizlerini dövdüler, ağladılar, güzel kız da kendini
yerden yere vurdu ya iş işten geçmişti bir kez, giden gitmişti. Geri
gelmeyecekti, önceden söylemişti. Ama güzel kızın içinde acı dinmedi.
Yeşiltay'sız edemedi, ağladı, inledi, sızlandı, gözlerine uyku girmedi. Öğütler,
avutmalar sonuç vermedi. Babası yanına geldi:
"Yeryüzünde çok yiğitler var (на земле много парней есть), hangisini istersen
onunla evlendireyim seni, kızım," dedi (за кого захочешь, за того и выдам тебя,
дочка, сказал), "ne istiyorsan yapayım, malım mülküm hep senin olsun (все, что
хочешь, сделаю, товары мои, земельные владения, все пусть твоим будет),
yeter ki, sen üzülme (только бы ты не грустила; yeter — достаточно)."
Güzel kız hiçbirini istemedi bunların (красавица ничего не хотела из этого),
böyle şeyler acısını dindiremezdi (такие вещи ее боль не прогнали бы).
"Sen bana bir demir asa, bir de demir çarık yaptırt, babacığım (ты мне железный
посох, да железные чарыки сделать прикажи, папочка). Buralarda kalamam
artık, gitmeliyim (здесь я не могу оставаться больше, я должна уйти)! Yeşiltay'ı
bulmalıyım!" diye yanıtladı (я должна найти Ешилтая, ответила; bulmak —
находить; bulmalı — /он/ должен найти). "Yeşiltay" dedi, başka bir şey demedi
(Ешилтай — сказала, больше ничего не сказала).
"Yeryüzünde çok yiğitler var, hangisini istersen onunla evlendireyim seni,
kızım," dedi, "ne istiyorsan yapayım, malım mülküm hep senin olsun, yeter ki,
sen üzülme."
Güzel kız hiçbirini istemedi bunların, böyle şeyler acısını dindiremezdi.
"Sen bana bir demir asa, bir de demir çarık yaptırt, babacığım. Buralarda
kalamam artık, gitmeliyim! Yeşiltay'ı bulmalıyım!" diye yanıtladı. "Yeşiltay"
dedi, başka bir şey demedi.
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Güzel kızın güzel yüzü sarardıkça sararıyor (красивое лицо красавицы все
бледнело и бледнело), ince beli bütün bütün inceliyordu (тонкая талия все
худела). Dileği yerine getirildi (ее желание исполнили). Güzel kız demir çarığı
ayağına geçirdi, demir asasını eline aldı (красавица железные чарыки на ноги
надела, железный посох в руку взяла), tek başına yola çıktı (в одиночку на
дорогу вышла), ne dağlardan, ne tepelerden, ne düzlerden, ne ülkelerden geçti (и
горы, и холмы, и равнины, и страны прошла)! Günler, geceler boyunca yürüdü
(днями и ночами шла пешком). Altı ay bir güzden de fazla yürüdü («на шесть
месяцев больше одной осени» = очень долго шла); mevsimler değişti, bir yıl
bitti, başka bir yıl başladı (времена года сменились, год закончился, новый год
начался). Demir asa aşındı (железный посох стерся), demir çarık eskiyip delindi
(железные чарыки, став старыми, прохудились). Güzel kız yolundan dönmedi
(красавица с пути не свернула). Durmadan, yılmadan, Yeşiltay'ı aradı (не
останавливаясь, не страшась, Ешилтая искала).
Güzel kızın güzel yüzü sarardıkça sararıyor, ince beli bütün bütün
inceliyordu. Dileği yerine getirildi. Güzel kız demir çarığı ayağına geçirdi,
demir asasını eline aldı, tek başına yola çıktı, ne dağlardan, ne tepelerden, ne
düzlerden, ne ülkelerden geçti! Günler, geceler boyunca yürüdü. Altı ay bir
güzden de fazla yürüdü; mevsimler değişti, bir yıl bitti, başka bir yıl başladı.
Demir asa aşındı, demir çarık eskiyip delindi. Güzel kız yolundan dönmedi.
Durmadan, yılmadan, Yeşiltay'ı aradı.
Her gördüğünden Yeşiltay'ı sordu (у каждого встречного про Ешилтая
спрашивала), Yeşiltay'ı kimsecikler görmemişti (Ешилтая никто не видел).
Güzel kız Yeşiltay'ı bulamadı (красавица Ешилтая не могла найти). En sonunda,
ıssız bir ovada ulu bir ağacın altında (в конце концов, в пустынной низменности,
под огромным деревом), aksakallı bir yaşlı adama rastladı (белобородого
старика встретила).
"Neler gördün, neler görmedin, söyler misin bana, baba?" dedi (чего ты только не
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повидал, не расскажешь мне, отец, сказала).
Her gördüğünden Yeşiltay'ı sordu, Yeşiltay'ı kimsecikler görmemişti. Güzel
kız Yeşiltay'ı bulamadı. En sonunda, ıssız bir ovada ulu bir ağacın altında,
aksakallı bir yaşlı adama rastladı.
"Neler gördün, neler görmedin, söyler misin bana, baba?" dedi.
"Ne göreyim, kızım? (да что мне видеть, дочка)" dedi yaşlı adam (сказал
старик). "Ipıssız bir yer burası, ne gelen görürsün, ne giden (совсем пустынное
место здесь, ни приходящих, ни уходящих не увидишь)! Ama ben gene de
gidemiyorum buradan, nasıl giderim (но я все равно не могу отсюда уйти, да
как уйти)? Her akşamüstü bir yeşil kuş gelir buraya (каждый день под вечер
зеленая птица прилетает сюда), şu gördüğün kayanın üzerine konar (вот на тот,
который ты видишь, камень садится), ötmeye başlar (петь начинает). Nerde bir
kuş varsa, uçar gelir, dünyanın bütün kuşları çevresinde toplanır (если где птица
есть, прилетает, со всего света птицы вокруг собираются), yer gök renk renk
kuşlarla dolar (небо разноцветными птицами наполняется). Yeşil kuş öter, onlar
sessiz sessiz dinler (зеленая птица поет, они безмолвно слушают). Onlarla
birlikte ben de dinlerim (вместе с ними и я слушаю).
"Ne göreyim, kızım?" dedi yaşlı adam. "Ipıssız bir yer burası, ne gelen
görürsün, ne giden! Ama ben gene de gidemiyorum buradan, nasıl giderim?
Her akşamüstü bir yeşil kuş gelir buraya, şu gördüğün kayanın üzerine konar,
ötmeye başlar. Nerde bir kuş varsa, uçar gelir, dünyanın bütün kuşları
çevresinde toplanır, yer gök renk renk kuşlarla dolar. Yeşil kuş öter, onlar
sessiz sessiz dinler. Onlarla birlikte ben de dinlerim.
Dinledikçe gözlerim yaşarır (слушая, мои глаза наполняются слезами), içime
iyilik dolar (в душе добро рождается), gençliğim gelir aklıma, sevgi gelir,
dostluk gelir (моя молодость приходит мне на ум, любовь, дружба), içimdeki
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kötülükler silinir (из моей души плохое исчезает). Bunun için burdan ayrılamam,
akşamüstünü, yeşil kuşun ötmesini beklerim," dedi (поэтому отсюда отлучиться
не могу, вечерами зеленой птицы пения жду, сказал; ayrılmam — не
отлучаюсь, не отлучусь, ayrılamam — не могу отлучиться).
Dinledikçe gözlerim yaşarır, içime iyilik dolar, gençliğim gelir aklıma, sevgi
gelir, dostluk gelir, içimdeki kötülükler silinir. Bunun için burdan ayrılamam,
akşamüstünü, yeşil kuşun ötmesini beklerim," dedi.
Yeşiltay'ın yaslı sevgilisi (носящая траур возлюбленная Ешилтая) bu sözleri
duyunca (эти слова услышала: «услышав») gözlerinde bir umut parladı (и в
глазах ее надежда загорелась). Yaşlı adamın gösterdiği kayanın arkasına oturup
(за показанный стариком камень сев) demir çarıklarını çıkardı (железные
чарыки сняв), demir asasını yanına koyup beklemeye başladı (железный посох
рядом положив, ждать начала). Neden sonra güneş battı, ufuklar kızardı, bir yeşil
kuş geldi (немного спустя солнце село, горизонт окрасился красным, зеленая
птица прилетела), kayanın üstüne kondu, başladı ötmeye (на камень села, петь
начала). Güzel kız ürperdi (красавица задрожала), bu yeşil kuş bir zamanlar altın
bir kafeste sakladığı güzel kuş gibi ötüyordu (эта зеленая птица пела так, как
когда-то в золотой клетке сидящая красивая птица). Güzel kız bu öten kuşun
Yeşiltay olduğunu anladı (красавица поняла, что эта поющая птица была
Ешилтаем), başka şeyler de anladı (и другие вещи тоже поняла). Birden
yerinden sıçrayıp Yeşiltay'ı kanadından yakaladı (вдруг с земли вскочив,
Ешилтая за крылья схватила). Yeşiltay da kaçmaya çalışmadı, yalnız küçük,
mavi gözlerinde birer damla yaş parladı (Ешилтай вырваться и не пытался,
только в маленьких голубых глазах капелькой блеснула слеза; birer — по
одному).
Yeşiltay'ın yaslı sevgilisi bu sözleri duyunca gözlerinde bir umut parladı.
Yaşlı adamın gösterdiği kayanın arkasına oturup demir çarıklarını çıkardı,
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demir asasını yanına koyup beklemeye başladı. Neden sonra güneş battı,
ufuklar kızardı, bir yeşil kuş geldi, kayanın üstüne kondu, başladı ötmeye.
Güzel kız ürperdi, bu yeşil kuş bir zamanlar altın bir kafeste sakladığı güzel
kuş gibi ötüyordu. Güzel kız bu öten kuşun Yeşiltay olduğunu anladı, başka
şeyler de anladı. Birden yerinden sıçrayıp Yeşiltay'ı kanadından yakaladı.
Yeşiltay da kaçmaya çalışmadı, yalnız küçük, mavi gözlerinde birer damla yaş
parladı.
"İş işten geçti artık," diye inledi (что сделано, то сделано, простонал), "her şey
bitti (все кончено), bir daha geri dönemem (больше назад вернуться не смогу;
dönmem — не возвращаюсь, не вернусь; dönemem — не смогу вернуться); ama
seni unutmadım, unutmayacağım (но тебя я не забыл и не забуду)".
Dört bir yanlarına kuşlar toplandı (с четырех сторон птицы его окружили:
«собрались»). Güzel kız durmadan yalvardı (красавица без остановки умоляла),
yeşil kuşun minicik ayaklarına kapandı (зеленой птицы маленькие лапки
сжимала), kanatlarını, gözlerini öptü, ağladı (крылья, глаза целовала, плакала).
Yeşiltay da ağladı ya, "İş işten geçti, geri dönemem, beni unut" diye yineledi
(Ешилтай тоже плакал, но дело сделано, назад вернуться не могу, меня
забудь, повторял). Ama sevgilisi yılmadı (но его возлюбленная не слушала),
hep ağladı, hep yalvardı (все плакала, все умоляла). "Ben sensiz nasıl yaşarım,
Yeşiltay?" dedi (я без тебя как жить смогу, Ешилтай, говорила).
"İş işten geçti artık," diye inledi, "her şey bitti, bir daha geri dönemem; ama
seni unutmadım, unutmayacağım".
Dört bir yanlarına kuşlar toplandı. Güzel kız durmadan yalvardı, yeşil kuşun
minicik ayaklarına kapandı, kanatlarını, gözlerini öptü, ağladı. Yeşiltay da
ağladı ya, "İş işten geçti, geri dönemem, beni unut" diye yineledi. Ama
sevgilisi yılmadı, hep ağladı, hep yalvardı. "Ben sensiz nasıl yaşarım,
Yeşiltay?" dedi.
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Yeşiltay başını önüne eğdi (Ешилтай голову склонил: «вперед наклонил»),
uzun uzun düşündü (долго-долго думал), içini çekti (горько вздохнул).
"Ama çok acı çekersin, belki de canından olursun (но много боли испытаешь,
может быть, даже жизни лишишься). Seni seviyorum, iyi, rahat yaşamanı, çok
yaşamanı istiyorum (я тебя люблю, чтобы ты хорошо, спокойно и долго жила,
хочу), var git, seni unutmayacağım," diye yanıtladı (лучше уходи, тебя я не
забуду, ответил).
Güzel kız bunu duyunca, çok sevindi (красавица, услышав это, очень
обрадовалась), yeşil kuşun başını, kanatlarını okşadı (зеленую птицу по голове,
по крыльям погладила), onun için her şeye katlanacağını, her şeyi yapacağını,
hiçbir şeyden korkmadığını söyledi (что она ради него на все готова, все
сделает, ничего не боится, сказала). O zaman Yeşiltay her şeyi anlattı (тогда
Ешилтай все ей объяснил, рассказал).
Yeşiltay başını önüne eğdi, uzun uzun düşündü, içini çekti.
"Ama çok acı çekersin, belki de canından olursun. Seni seviyorum, iyi, rahat
yaşamanı, çok yaşamanı istiyorum, var git, seni unutmayacağım," diye
yanıtladı.
Güzel kız bunu duyunca, çok sevindi, yeşil kuşun başını, kanatlarını okşadı,
onun için her şeye katlanacağını, her şeyi yapacağını, hiçbir şeyden
korkmadığını söyledi. O zaman Yeşiltay her şeyi anlattı.
Artık devlerle yaşıyordu (отныне он с великанами жил), hem tay, hem insan
olduğu anlaşıldıktan sonra (после того как открылось, что он был и
жеребенком и человеком), başka türlü yapamazdı (по-другому он не мог),
bunun için söylemişti dilini tutmasını (поэтому и сказал язык за зубами
держать). Bundan böyle, kendisini bırakmazlardı (после этого его одного не
оставляют), devlerin elinden kaçmak da kolay değildi (из рук великанов
убежать не так-то легко). Aralarına da girilemezdi (к ним не войти), yerlerdi
adamı (съедят человека). Aralarına girip de yenilmemenin bir yolu vardı (к ним
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зайти непобежденным есть путь) ya çok tehlikeli bir yoldu (но очень опасный
путь). Buralardan çok uzaklarda (отсюда очень далеко), doğuda, üç dört günlük
bir yerde (на востоке, в трех-четырех днях пути), kocaman bir ağaç vardı
(огромное дерево есть). Her sabah o ağacın altında bir büyük gürültü kopar
(каждое утро под этим деревом сильный грохот поднимается), dağ taş sarsılıp
titrer (гора, сотрясаясь, дрожит), çın çın çınlardı (звенит; çın çın — дзыньдзынь).
Artık devlerle yaşıyordu, hem tay, hem insan olduğu anlaşıldıktan sonra,
başka türlü yapamazdı, bunun için söylemişti dilini tutmasını. Bundan böyle,
kendisini bırakmazlardı, devlerin elinden kaçmak da kolay değildi. Aralarına
da girilemezdi, yerlerdi adamı. Aralarına girip de yenilmemenin bir yolu
vardı ya çok tehlikeli bir yoldu. Buralardan çok uzaklarda, doğuda, üç dört
günlük bir yerde, kocaman bir ağaç vardı. Her sabah o ağacın altında bir
büyük gürültü kopar, dağ taş sarsılıp titrer, çın çın çınlardı.
Sonra toprak yarılır (потом земля расступается), havalara koca koca kayalar
sıçrar (в воздух огромные камни: «скалы» взлетают), ağacın altında bir uçurum
açılırdı (под деревом пропасть открывается). Uçurumun derinliklerinde devlerin
otağı vardı (в глубине пропасти шатер великанов находится). Toprak
yarıldıktan sonra avlanmaya çıkarlardı (после того, как земля расступится, они
охотиться выходят). Yeşiltay da onlarla birlikte çıkardı (Ешилтай с ними вместе
вылезет), en küçükleri, en güzelleriydi (он из них самый маленький, самый
красивый), tanımak güç olmazdı (узнать трудно не будет). Ama yanına
yaklaşmak güçtü (но к нему приблизиться будет тяжело). Hem Yeşiltay'a
kavuşmak, hem de devlere yem olmamak için (чтобы и с Ешилтаем встретиться,
и великанами съеденной не быть), Yeşiltay'ın bir ayağı uçurumun çukurunda, bir
ayağı dışardayken (когда одна нога Ешилтая будет в пропасти, а другая
снаружи) boynuna atılıp sıkı sıkı sarılmalıydı (за его шею крепко-крепко
должна держаться), yoksa güzel kızı bir lokmada yiyiverirlerdi (иначе красавицу
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сразу: «одним куском»; lokma — кусок, проглотят).
Sonra toprak yarılır, havalara koca koca kayalar sıçrar, ağacın altında bir
uçurum açılırdı. Uçurumun derinliklerinde devlerin otağı vardı. Toprak
yarıldıktan sonra avlanmaya çıkarlardı. Yeşiltay da onlarla birlikte çıkardı,
en küçükleri, en güzelleriydi, tanımak güç olmazdı. Ama yanına yaklaşmak
güçtü. Hem Yeşiltay'a kavuşmak, hem de devlere yem olmamak için,
Yeşiltay'm bir ayağı uçurumun çukurunda, bir ayağı dışardayken boynuna
atılıp sıkı sıkı sarılmalıydı, yoksa güzel kızı bir lokmada yiyiverirlerdi.
Bunları başarırsa, her gün birkaç dakika görüşebilirlerdi (если ей это удастся,
каждый день по нескольку минут видеться смогут). Öyle ya, Yeşiltay hep
devlerle birlikte dolaşırdı, yanlarından ancak akşamüstü ayrılabilirdi (так оно так,
но Ешилтай все с великанами вместе ходил, от них только под вечер мог
оторваться), o zaman da bir yeşil kuş olur (тогда и становился зеленой птицей),
akşamüstünü kuşlarla birlikte geçirirdi (вечера с птицами вместе проводил).
Daha çok anlatacakları vardı (еще много чего было рассказать), sürü sürü acılar,
kederler, güçlükler, tehlikeler vardı (целый ряд боли, горя, трудностей,
опасностей был), ama güzel kızı üzmek istemiyordu, anlatmadı (но красавицу
расстраивать не хотел, не рассказал).
Bunları başarırsa, her gün birkaç dakika görüşebilirlerdi. Öyle ya, Yeşiltay
hep devlerle birlikte dolaşırdı, yanlarından ancak akşamüstü ayrılabilirdi, o
zaman da bir yeşil kuş olur, akşamüstünü kuşlarla birlikte geçirirdi. Daha
çok anlatacakları vardı, sürü sürü acılar, kederler, güçlükler, tehlikeler vardı,
ama güzel kızı üzmek istemiyordu, anlatmadı.
Anlatsa da güzel kızı yolundan döndüremezdi (если бы и рассказал, красавицу с
пути бы свернуть не мог). Onun kararı karardı (ее решение было твердым),
bütün acıları, bütün güçlükleri, bütün tehlikeleri göze aldı (ко всей боли, ко всем
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трудностям, ко всем опасностям была готова: «к глазу взяла»; göze almak —
решаться, быть готовым к чему-либо). İki günde üç dört günlük yolun sonuna
vardı (за два дня трех-четырех дневный путь прошла). Kocaman ağacın yanına
vardığı zaman her yer karanlıktı (до подножья огромного дерева, когда она
добралась, везде было темно) gece yarısıydı (полночь была). Ağaca tırmanıp sık
dalların arasına saklandı (на дерево вскарабкавшись, среди густых его ветвей
спряталась). Sabaha kadar uyumadan, gözünü bile kırpmadan bekledi (до утра не
заснув, глазом даже не моргнув, ждала). Sabah oldu, ama güneş doğmadı
(наступило утро, но солнце не взошло), gökyüzünde kara kara bulutlar vardı (на
небе темные тучи были).
Anlatsa da güzel kızı yolundan döndüremezdi. Onun kararı karardı, bütün
acıları, bütün güçlükleri, bütün tehlikeleri göze aldı. İki günde üç dört günlük
yolun sonuna vardı. Kocaman ağacın yanına vardığı zaman her yer karanlıktı,
gece yarısıydı. Ağaca tırmanıp sık dalların arasına saklandı. Sabaha kadar
uyumadan, gözünü bile kırpmadan bekledi. Sabah oldu, ama güneş doğmadı,
gökyüzünde kara kara bulutlar vardı.
Sonra ağaç birdenbire sallanmaya başladı (потом дерево вдруг качаться начало),
büyük bir gürültü koptu (страшный грохот раздался), dağ taş çınladı (камни
зазвенели), dört bir yanı yankıları kapladı (с четырех сторон эхо раздалось).
Sonra ağaç daha hızlı sallandı, toprak yarılıp (потом дерево еще сильнее
затряслось, земля расступилась) uçsuz bucaksız bir uçurum göründü
(бескрайняя пропасть показалась). Uçurumdan dağlar gibi iri devler çıktı (из
пропасти как горы огромные великаны вылезли), kara kara yüzleri, kırmızı
kırmızı dudakları, sarı sarı gözleri vardı (черные-черные лица, красные-красные
губы, желтые-желтые глаза были у них), korkunçlukları anlatılamazdı (ужасны
неописуемо: «ужасность их была неописуемой»). Ağacın çevresinde toplanıp
havayı koklamaya başladılar (вокруг дерева собравшись, воздух нюхать
начали). "Bugün işler yolunda (сегодня дела в порядке), ortalık adam eti
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kokuyor (вокруг пахнет человеческим мясом)!" dediler (говорили).
Sonra ağaç birdenbire sallanmaya başladı, büyük bir gürültü koptu, dağ taş
çınladı, dört bir yanı yankıları kapladı. Sonra ağaç daha hızlı sallandı, toprak
yarılıp uçsuz bucaksız bir uçurum göründü. Uçurumdan dağlar gibi iri devler
çıktı, kara kara yüzleri, kırmızı kırmızı dudakları, sarı sarı gözleri vardı,
korkunçlukları anlatılamazdı. Ağacın çevresinde toplanıp havayı koklamaya
başladılar. "Bugün işler yolunda, ortalık adam eti kokuyor!" dediler.
Güzel kız, tüyleri ürpererek (красавица, дрожа всем телом: «волоски ее
дрожали»), sık dalların arasından devlere baktı (через густые ветви на
великанов смотрела). Sarı gözlerini ağaca dikmişlerdi (их желтые глаза на
дерево уставились). Bereket versin ki (слава Аллаху; bereket vermek — давать
благословение), hava kapalı (погода была пасмурной: «закрытой»), dallar da
çok sıktı, güzel kızı göremiyorlardı (ветви очень густыми, красавицу не смогли
разглядеть). "Yeşiltay gösterir şimdi, Yeşiltay'ın gözleri bizim gözlerimizden daha
iyi görür," diyorlar (Ешилтай покажет сейчас, у Ешилтая глаза, чем наши глаза,
намного лучше видят, говорили), Yeşiltay da isteklerini yerine getirecekmiş gibi
davranıyordu (Ешилтай же повел себя так, как будто то, что они хотят,
выполнял; istek — желание). Bir ayağı uçurumun çukurunda, bir ayağı
kıyısındaydı (одна нога в пропасти была, другая на ее краю), başını kaldırmış,
gözleri ağaçta (голову подняв, смотрел на дерево), güzel kızı bekliyordu
(красавицу ждал). Güzel kız da fazla bekletmedi, birden sık dalları araladı,
Yeşiltay'ın üzerine doğru atladı (красавица же долго ждать не заставила, вдруг
густые ветви раздвинула, прямо к Ешилтаю прыгнула).
Güzel kız, tüyleri ürpererek, sık dalların arasından devlere baktı. Sarı
gözlerini ağaca dikmişlerdi. Bereket versin ki, hava kapalı, dallar da çok sıktı,
güzel kızı göremiyorlardı. "Yeşiltay gösterir şimdi, Yeşiltay'ın gözleri bizim
gözlerimizden daha iyi görür," diyorlar, Yeşiltay da isteklerini yerine
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getirecekmiş gibi davranıyordu. Bir ayağı uçurumun çukurunda, bir ayağı
kıyısındaydı, başını kaldırmış, gözleri ağaçta, güzel kızı bekliyordu. Güzel kız
da fazla bekletmedi, birden sık dalları araladı, Yeşiltay'ın üzerine doğru
atladı.
Koca devler neye uğradıklarını bilemediler (огромные великаны, что произошло,
не смогли понять; bilmediler — не поняли, bilemediler — не смогли понять),
hemen ileri atılıp kollarını uzattılar (сразу же, вперед бросившись, руки
протянули), güzel kızı yakalamalarına ramak kaldı (красавицу еще бы немного
и поймали бы: «чуточка осталась»). Ama bizim Yeşiltay da boş durmadı (но и
наш Ешилтай просто так: «пустым» не стоял), birdenbire havaya sıçradı (вдруг
прыгнул в воздух), güzel kızı yakalayıp göğsüne bastırdı (красавицу поймав, к
груди прижал), birlikte yere düştüler (вместе на землю упали).
Koca devler neye uğradıklarını bilemediler, hemen ileri atılıp kollarını
uzattılar, güzel kızı yakalamalarına ramak kaldı. Ama bizim Yeşiltay da boş
durmadı, birdenbire havaya sıçradı, güzel kızı yakalayıp göğsüne bastırdı,
birlikte yere düştüler.
Yere düştükleri zaman, Yeşiltay'ın bir ayağı uçurumun çukurunda, bir ayağı
kıyısındaydı (когда они упали на землю, одна нога Ешилтая была в пропасти,
другая на ее краю). Devler yaklaşamadılar (великаны не могли приблизиться),
acı acı göğüs geçirdiler (горько-горько вздыхали; göğüs geçirmek — вздыхать;
göğüs — грудь; geçirmek — заставлять пройти, проводить /geçmek —
проходить/).
"Doğrusu çok usta (правда, очень мастерски), çok çevik davrandın gene, Yeşiltay
(очень ловко повел себя ты снова, Ешилтай)," dediler (сказали), "senden başka
kimsecikler avımızı elimizden alamazdı (кроме тебя, никто нашу добычу из
наших рук взять не мог). Neyse, artık o da dostumuz oldu," diye homurdandılar
(ну ладно, отныне и она нашим другом стала, пробормотали).
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Yere düştükleri zaman, Yeşiltay'ın bir ayağı uçurumun çukurunda, bir ayağı
kıyısındaydı. Devler yaklaşamadılar, acı acı göğüs geçirdiler.
"Doğrusu çok usta, çok çevik davrandın gene, Yeşiltay," dediler, "senden
başka kimsecikler avımızı elimizden alamazdı. Neyse, artık o da dostumuz
oldu," diye homurdandılar.
Yeşiltay hiçbir şey söylemedi (Ешилтай ничего не сказал), tatlı tatlı
gülümsemekle yetindi (сладкой улыбкой ограничился). Sonra sevgilisinin
elinden tuttu (потом возлюбленную за руку взял), uçurumdan aşağıya doğru
koştular (вниз в пропасть побежали). Uçsuz bucaksız bir mağaraya vardılar (до
бескрайней пещеры добрались). Mağaranın her yanında postlar, insan, hayvan
kemikleri, kuru kafalar vardı (в пещере повсюду были шкуры, человеческие и
звериные кости, черепа). Orta yerde kocaman bir dev anası duruyordu (в центре
огромная мать великанов стояла). Eline büyük bir sopa almış (в руку большую
дубину взяла), dişlerini temizliyor, dişlerinin arasından kocaman et parçaları
çıkarıyordu (зубы чистила, меж зубов громадные куски мяса выковыривала).
Yeşiltay'la sevgilisi yanına gelince, gözlerini ayırdı (когда Ешилтай с
возлюбленной к ней подошли, глаза ее широко открылись).
Yeşiltay hiçbir şey söylemedi, tatlı tatlı gülümsemekle yetindi. Sonra
sevgilisinin elinden tuttu, uçurumdan aşağıya doğru koştular. Uçsuz bucaksız
bir mağaraya vardılar. Mağaranın her yanında postlar, insan, hayvan
kemikleri, kuru kafalar vardı. Orta yerde kocaman bir dev anası duruyordu.
Eline büyük bir sopa almış, dişlerini temizliyor, dişlerinin arasından kocaman
et parçaları çıkarıyordu. Yeşiltay'la sevgilisi yanına gelince, gözlerini ayırdı.
Yeşiltay dev anasının omzunu okşadı (Ешилтай мать великанов по плечу
погладил).
"Sana en sevgili dostumu getirdim, dev ana, şimdi o da bizden oldu (тебе самого
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своего любимого друга привел, великанша, теперь и она одной из нас стала).
Bundan böyle burada kalacak (отныне здесь останется), sana arkadaşlık edecek
(с тобой подружится), gündüzleri yalnızlıktan canın sıkılmayacak artık (целыми
днями от одиночества душа твоя страдать не будет отныне)," dedi (сказал).
Sonra güzel kıza döndü (затем к красивой девушке повернулся), üzgün üzgün
baktı (потом на красавицу долго-долго посмотрел):
"Allahaısmarladık," deyip çıktı gitti, var hızıyla uzaklaştı («до свидания» сказав,
вышел и быстро: «со всей скоростью» удалился). Devleri bekletemezdi
(великанов не мог заставлять ждать).
Güzel kızla dev anası yalnız kaldılar (красавица с матерью великаншей наедине
остались).
Yeşiltay dev anasının omzunu okşadı.
"Sana en sevgili dostumu getirdim, dev ana, şimdi o da bizden oldu. Bundan
böyle burada kalacak, sana arkadaşlık edecek, gündüzleri yalnızlıktan canın
sıkılmayacak artık," dedi.
Sonra güzel kıza döndü, üzgün üzgün baktı:
"Allahaısmarladık," deyip çıktı gitti, var hızıyla uzaklaştı. Devleri
bekletemezdi.
Güzel kızla dev anası yalnız kaldılar.
Dev anası, güzel kızı yanına çağırıp (великанша красавицу к себе подозвав)
oturmasını söyledi (сесть попросила), gülümsedi (улыбнулась). Güzel kızın
korkusu azaldı (страх красавицы уменьшился), o da gülümsedi (она тоже
улыбнулась), bütün çirkinliğine karşın, dev anasından hoşlandı (несмотря на всю
безобразность, великанша ей понравилась). Çabucak dost oldular (очень
быстро подругами стали). Yeşiltay'ın sevgilisi başından geçenleri anlattı
(возлюбленная Ешилтая все, что ей пришлось испытать, рассказала). Kimi
zaman güldü, kimi zaman ağladı (то смеялась, то плакала; kimi zaman — иногда).
Dev anasının boynuna sarıldı (великаншу за шею обняла), yalvardı, kendisine
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yardım etmesini söyledi (умоляла, чтобы та ей помогла). Ama dev anası suratını
astı o zaman (но великанша насупилась: «морду повесила»; surat asmak —
помрачнеть, насупиться), homurdanmaya başladı (ворчать начала), dişlerini
gösterdi (оскалилась: «зубы показала»). Güzel kızın anlattıkları hiç hoşuna
gitmemişti (рассказанное красавицей ей совсем не понравилось).
Dev anası, güzel kızı yanına çağırıp oturmasını söyledi, gülümsedi. Güzel
kızın korkusu azaldı, o da gülümsedi, bütün çirkinliğine karşın, dev
anasından hoşlandı. Çabucak dost oldular. Yeşiltay'ın sevgilisi başından
geçenleri anlattı. Kimi zaman güldü, kimi zaman ağladı. Dev anasının
boynuna sarıldı, yalvardı, kendisine yardım etmesini söyledi. Ama dev anası
suratını astı o zaman, homurdanmaya başladı, dişlerini gösterdi. Güzel kızın
anlattıkları hiç hoşuna gitmemişti.
Nasıl gitsindi (а как это могло /понравиться/)? Bütün devler Yeşiltay'ı çok
severdi, o da severdi (все великаны Ешилтая очень любили, и она любила).
Yeşiltay yufka yürekliydi (Ешилтай добросердечный: «с тонким сердцем»;
yufka — раскатанное тесто, тонкая лепешка), devlerden çok, insanlara yardım
ederdi (больше, чем великанам, людям помогал), çoğu insanları kurtarırdı
(многих людей спас), devlerin insan yemesine engel olmaya çalışırdı (поеданию
великанами людей препятствием быть старался), ama çok yiğit adamdı (но
очень храбрым человеком был), hiçbir şeyden çekinmez, korku nedir bilmezdi
(ни от чего не уклонялся, что такое страх, не знал), sonra büyük hünerleri vardı
(да и потом большие умения у него были), her kılığa, her biçime girerdi (любые
образы, любые формы принимал: «входил»), geceleri devleri eğlendirdiği bile
olurdu (по ночам великанов даже развлекал). Dev anası kızını vermek istemişti
ona (великанша свою дочь отдать хотела за него), vermişti de, şimdi
nişanlıydılar (отдала и теперь они обручены были), yakında evleneceklerdi
(скоро должны были пожениться). Güzel kızın anlattıklarını bu nedenle
beğenmemişti (рассказанное красавицей поэтому ей не понравилось).
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Beğenmediğini de saklamadı (и то, что не понравилось, она не скрывала).
Nasıl gitsindi? Bütün devler Yeşiltay'ı çok severdi, o da severdi. Yeşiltay
yufka yürekliydi, devlerden çok, insanlara yardım ederdi, çoğu insanları
kurtarırdı, devlerin insan yemesine engel olmaya çalışırdı, ama çok yiğit
adamdı, hiçbir şeyden çekinmez, korku nedir bilmezdi, sonra büyük hünerleri
vardı, her kılığa, her biçime girerdi, geceleri devleri eğlendirdiği bile olurdu.
Dev anası kızını vermek istemişti ona, vermişti de, şimdi nişanlıydılar,
yakında evleneceklerdi. Güzel kızın anlattıklarını bu nedenle beğenmemişti.
Beğenmediğini de saklamadı.
Bundan sonra, dev anası güzel kıza etmedik kötülük bırakmadı (с этих пор
великанша красавице зло причинять не переставала). Yaşamını fitil fitil
burnundan getirdi (всю жизнь она ей портила: «заставляла выходить боком»;
fitil fitil burnundan gelmek — из носа выйти). Su vermedi, ekmek vermedi (воды
не давала, хлеб не давала) dişlerinin arasından çıkardığı çiğ etleri attı önüne (из
зубов выковыренное сырое мясо бросала перед ней), bunları yemesini söyledi
(их есть приказывала), güzel kız da ister istemez yedi (красавице, хочешь не
хочешь, приходилось есть). Bu kadarla bitse gene iyi (этим если бы
закончилось, и то хорошо)! Yeşiltay'ın güzel kıza çok yakınlık gösterdiğini (то,
что Ешилтай к красавице много интереса проявлял), güzel kızı çok sevdiğini
(то, что он красавицу очень любил), güzel kızla gizli gizli konuştuğunu (то, что
он с красавицей тайком разговаривал) görünce (/великанша/ видела), büsbütün
azıttı işi (и это ее бесило). Her fırsatta (при любом случае; fırsat — удобный
случай, возможность) sırtına bir yumruk indirdi (на ее спину опускала кулак),
kovdu (прогоняла), gitmesini söyledi (уходить приказывала). Ama güzel kız
dayandı (но красавица терпела), karşı geldi (сопротивлялась: «против шла»),
dayanamayacağı bir tek şey varsa (если и было то, чего она не смогла бы
вытерпеть), o da Yeşiltay'dan ayrı düşmek, Yeşiltay'dan uzakta yaşamaktı (так
это отдельно от Ешилтая оказаться, от Ешилтая вдали жить), gitmedi (не
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уходила).
Bundan sonra, dev anası güzel kıza etmedik kötülük bırakmadı. Yaşamını fitil
fitil burnundan getirdi. Su vermedi, ekmek vermedi, dişlerinin arasından
çıkardığı çiğ etleri attı önüne, bunları yemesini söyledi, güzel kız da ister
istemez yedi. Bu kadarla bitse gene iyi! Yeşiltay'ın güzel kıza çok yakınlık
gösterdiğini, güzel kızı çok sevdiğini, güzel kızla gizli gizli konuştuğunu
görünce, büsbütün azıttı işi. Her fırsatta sırtına bir yumruk indirdi, kovdu,
gitmesini söyledi. Ama güzel kız dayandı, karşı geldi, dayanamayacağı bir tek
şey varsa, o da Yeşiltay'dan ayrı düşmek, Yeşiltay'dan uzakta yaşamaktı,
gitmedi.
Gitmeyince dev anası çok kızdı (то, что она не ушла, великаншу разозлило),
onu öldürmek istedi (она ее (красавицу) убить захотела). Ne var ki, öldürmek
kolay değildi (как бы то ни было, убить не легкое дело), kurallar uyarınca
girmişti aralarına (правилам следуя, вошла в их круг), öldüremezdi (убить ее
она не могла). Öldüremezdi ya her şeyin bir yolu vardı (убить не могла, но у
каждой задачи есть решение: «у каждой вещи есть дорога») olmasa da
güçlerini kötüye kullanan güçlü kişiler bulurlar (а если и не было бы, то сильные
люди, которые свою силу во зло используют, его найдут), bulamayınca da
uydururlardı (а если найти не смогут, то выдумают). Dev anası da böyle bir yol
buldu (великанша такое вот решение нашла). Devlerin arasına karışmış bir insan
(среди великанов затесавшийся человек) bir devin yap dediğini yapmak
istemedi mi öldürülebilirdi (если то, что ему великан приказал, сделать не
захочет, может быть убит). Güzel kız dev anasının verdiği bir işi gerçekten
yapamadığı için yapmasa bile (если красавица великаншей данную работу даже
и выполнит), dev anası "İnat etti, sözümü dinlemedi, yapmak istemedi," diyecekti
(великанша скажет, проявила упрямство, слов моих не слушала, делать не
хотела).
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Gitmeyince dev anası çok kızdı, onu öldürmek istedi. Ne var ki, öldürmek
kolay değildi, kurallar uyarınca girmişti aralarına, öldüremezdi. Öldüremezdi
ya her şeyin bir yolu vardı, olmasa da güçlerini kötüye kullanan güçlü kişiler
bulurlar, bulamayınca da uydururlardı. Dev anası da böyle bir yol buldu.
Devlerin arasına karışmış bir insan bir devin yap dediğini yapmak istemedi
mi öldürülebilirdi. Güzel kız dev anasının verdiği bir işi gerçekten
yapamadığı için yapmasa bile, dev anası "İnat etti, sözümü dinlemedi,
yapmak istemedi," diyecekti.
Gene aç bıraktı güzel kızı, gene bir damlacık su vermedi (снова голодной
оставила красавицу, снова ни капельки воды не дала). Güzel kız ağladı, ağladı,
gözlerinde yaş kalmadı (красавица плакала, плакала, в глазах ее слез не
осталось). Derken, dev anası yanına yaklaştı (в этот момент великанша к ней
приблизилась). "Bakıyorum ağlamayı çok seviyorsun, ama bütün gözyaşlarını
yere döküyorsun (я вижу, плакать ты очень любишь, но все слезы свои на
землю проливаешь). Yere dökme, bana biraz gözyaşı gerek (не проливай, мне
немного слез нужно), gözyaşıyla büyü yapacağım (со слезами волшебное
снадобье буду делать). Al şunları doldur!" dedi (возьми вот их наполни,
сказала). Koca koca dört kazan getirip önüne koydu (огромные четыре котла
принесла и рядом поставила). "Güneş batıncaya kadar gözyaşıyla dolduracaksın
bunları (до захода солнца слезами наполнишь их), doldurmazsan kendini ölmüş
bil!" dedi, çıktı gitti (а не наполнишь, себя мертвой считай, сказала и ушла).
Gene aç bıraktı güzel kızı, gene bir damlacık su vermedi. Güzel kız ağladı,
ağladı, gözlerinde yaş kalmadı. Derken, dev anası yanına yaklaştı.
"Bakıyorum ağlamayı çok seviyorsun, ama bütün gözyaşlarını yere
döküyorsun. Yere dökme, bana biraz gözyaşı gerek, gözyaşıyla büyü
yapacağım. Al şunları doldur!" dedi. Koca koca dört kazan getirip önüne
koydu. "Güneş batıncaya kadar gözyaşıyla dolduracaksın bunları,
doldurmazsan kendini ölmüş bil!" dedi, çıktı gitti.
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Zavallı kız neye uğradığını bilemedi (бедная девушка, за что взяться, не знала).
Bir kazanın üzerine eğildi, hıçkırmaya başladı (над одним из котлов
наклонилась, рыдать начала). Kendini hiç zorlamadı (себя совсем не напрягала
/не удерживалась от слез/), nasıl olsa çok dertliydi (как бы то ни было, много
горевала), nasıl olsa hep ağlayıp duruyordu (как бы то ни было, все время
плакала). Ama dört koca kazanı nasıl doldururdu (но четыре огромных котла
как ей наполнить)? Gözyaşıyla kazan mı dolardı (слезами котел может ли
наполниться)? Ağladı, kazanın dibine birkaç damla gözyaşı düştü (поплакала, на
дно котла несколько слезинок: «капель слез», упало). Ancak (кроме того:
«только лишь») aylardan temmuzdu, hava çok sıcaktı (был июль, погода была
очень жаркой), damlacıklar hemen kurudu (капельки сразу высохли). Güzel
kızın hiç umudu kalmadı (у красавицы совсем надежды не осталось).
Zavallı kız neye uğradığını bilemedi. Bir kazanın üzerine eğildi, hıçkırmaya
başladı. Kendini hiç zorlamadı, nasıl olsa çok dertliydi, nasıl olsa hep ağlayıp
duruyordu. Ama dört koca kazanı nasıl doldururdu? Gözyaşıyla kazan mı
dolardı? Ağladı, kazanın dibine birkaç damla gözyaşı düştü. Ancak aylardan
temmuzdu, hava çok sıcaktı, damlacıklar hemen kurudu. Güzel kızın hiç
umudu kalmadı.
Gene de yerinden ayrılmadı (и, все-таки, с места не тронулась), ağladı, inledi,
hıçkırdı durdu (плакала, стонала, рыдать продолжала), kazanı doldurmak için
değil (не для того, чтобы котел наполнить), derdinden, kederinden ağlıyordu
artık (от горя, от страданий плакала теперь: «уже»), Yeşiltay'ı bir kez daha
görmeden öleceğini düşünüyordu (о том, что Ешилтая еще разок не увидит
перед смертью, думала). Ama birden bir ses duydu, başını kaldırdı (но вдруг
голос услышала, голову подняла), Yeşiltay'ı karşısında buldu (Ешилтая
напротив увидела).
"Dev anası uyumadan önce kuşlar pınarına gidip su içmiş (перед тем как заснуть,
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великанша пошла к птичьему источнику и воды попила) giderken de, dönerken
de homurdanıp duruyormuş (и идя туда, и возвращаясь, постоянно бормотала)
sana yapacağı kötülükleri anlatıyormuş (злые вещи, которые с тобой сделает,
рассказывала), kuşlar bunu duymuşlar, gelip söylediler (птицы это услышали,
прилетели и рассказали)," dedi Yeşiltay, gülümsedi (сказал Ешилтай и
улыбнулся). "Üzülme sen, bir yolunu buluruz," diye ekledi (не грусти, какойнибудь выход найдем, добавил).
Gene de yerinden ayrılmadı, ağladı, inledi, hıçkırdı durdu, kazanı doldurmak
için değil, derdinden, kederinden ağlıyordu artık, Yeşiltay'ı bir kez daha
görmeden öleceğini düşünüyordu. Ama birden bir ses duydu, başını kaldırdı,
Yeşiltay'ı karşısında buldu.
"Dev anası uyumadan önce kuşlar pınarına gidip su içmiş, giderken de,
dönerken de homurdanıp duruyormuş, sana yapacağı kötülükleri
anlatıyormuş, kuşlar bunu duymuşlar, gelip söylediler," dedi Yeşiltay,
gülümsedi. "Üzülme sen, bir yolunu buluruz," diye ekledi.
Eğildi, kızı kolundan tuttu (наклонился, девушку за руку взял), oturduğu yerden
kaldırdı (с места, на котором она сидела, поднял), yüzünü yüzüne çevirdi
(повернул к себе лицом):
"Gözlerimin içine bak!" dedi (посмотри в мои глаза, сказал).
Güzel kız da baktı (красавица и посмотрела) Yeşiltay'ın mavi gözleri çok güzeldi,
küçücüktü, ama denizler gibi derindi (голубые глаза Ешилтая очень красивыми
были, маленькие, но как море глубокие). Bu güzel gözler unutulamazdı (эти
красивые глаза не могли быть забыты). Nedense güzel kız, birdenbire
duygulanıverdi (отчего-то красавица вдруг расчувствовалась), gene hıçkırmaya
başladı (снова всхлипывать начала), kirpiklerinin ucunda bir damla gözyaşı
parladı (на ее ресницах слезинка блеснула; uç — острие, конец).
"Ağlama!" dedi Yeşiltay (не плачь, сказал Ешилтай).
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Eğildi, kızı kolundan tuttu, oturduğu yerden kaldırdı, yüzünü yüzüne çevirdi:
"Gözlerimin içine bak!" dedi.
Güzel kız da baktı. Yeşiltay'ın mavi gözleri çok güzeldi, küçücüktü, ama
denizler gibi derindi. Bu güzel gözler unutulamazdı. Nedense güzel kız,
birdenbire duygulanıverdi, gene hıçkırmaya başladı, kirpiklerinin ucunda bir
damla gözyaşı parladı.
"Ağlama!" dedi Yeşiltay.
Sonra eğildi (потом наклонился), güzel kızın kirpiklerindeki gözyaşı damlasını da
dudaklarının ucuyla alıp (с ресниц красавицы слезинку краем губ снял)
kazanların üzerine üfledi (и внутрь котлов дунул). Kazanlar birdenbire doluverdi
(котлы вдруг наполнились). Güzel kız şaşırıp kaldı (красавица в изумлении
застыла), parmağını bir kazana daldırdı (палец в котел опустила), sonra da
ağzına götürdü (потом ко рту поднесла), tuzluydu (соленая), kazandaki suyun
gözyaşı olduğu kuşku götürmezdi (то, что вода в котле была слезами, сомнения
не вызывало). Sevincinden ağlamaya başladı, yaşlı gözlerini Yeşiltay'dan yana
çevirdi (от радости плакать начала, мокрые глаза от Ешилтая в сторону
отвела):
"Nasıl, nasıl?" diye kekeledi. "Bunu nasıl yaptın, Yeşiltay (как, как, заикаясь,
сказала, как ты это сделал, Ешилтай)?"
Sonra eğildi, güzel kızın kirpiklerindeki gözyaşı damlasını da dudaklarının
ucuyla alıp kazanların üzerine üfledi. Kazanlar birdenbire doluverdi. Güzel
kız şaşırıp kaldı, parmağını bir kazana daldırdı, sonra da ağzına götürdü,
tuzluydu, kazandaki suyun gözyaşı olduğu kuşku götürmezdi. Sevincinden
ağlamaya başladı, yaşlı gözlerini Yeşiltay'dan yana çevirdi:
"Nasıl, nasıl?" diye kekeledi. "Bunu nasıl yaptın, Yeşiltay?"
Yeşiltay başını kaldırdı, uzaklara baktı (Ешилтай поднял голову, вдаль
посмотрел):
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

55

"Seni canım gibi seviyorum (тебя всей душой люблю). Derviş benim için canını
verdi (дервиш за меня свою душу отдал), kuşlar da çok severler beni (птицы
тоже очень любят меня)," diye yanıtladı, gülümsedi (ответил, улыбнулся),
"bunlar senin gözyaşların (это твои слезы), sen de beni seviyorsun (ты тоже меня
любишь). Daha fazlasını sorma, anlatılamaz (больше ничего не спрашивай, это
необъяснимо), ben bile anlatamam (даже я не могу объяснить). Hadi,
Allahaısmarladık, çok geciktim (ну ладно, до свидания, я очень опаздываю),
devleri bekletmek olmaz (великанов заставлять ждать нельзя)," diye ekledi
(добавил). Bir yeşil kuş olup göklere yükseldi (зеленой птицей став, в небеса
поднялся).
Yeşiltay başını kaldırdı, uzaklara baktı:
"Seni canım gibi seviyorum. Derviş benim için canını verdi, kuşlar da çok
severler beni," diye yanıtladı, gülümsedi, "bunlar senin gözyaşların, sen de
beni seviyorsun. Daha fazlasını sorma, anlatılamaz, ben bile anlatamam. Hadi,
Allahaısmarladık, çok geciktim, devleri bekletmek olmaz," diye ekledi. Bir
yeşil kuş olup göklere yükseldi.
Yeşiltay kuş olup uçar uçmaz (не успел Ешилтай, превратившись в птицу,
улететь) dev anası içeriye girdi (великанша внутрь зашла), korkunç bir biçimde
gülüyor (пугающе улыбается), otuz iki dişi birden görünüyordu (тридцать два
зуба сразу видны). Ama dört kazanın dördünün de dolu olduğunu görünce (но
увидев, что четыре котла к ее приходу наполнены были) aklı başından gitti
(была сбита с толку: «ум из головы ушел»; aklı başından gitmek —
растеряться, не знать, что делать). Ayağını yere vurdu (ногой о землю
топнула), yer gök inledi (небо содрогнулось). Kazanları bir tekmede devirdi
(котлы одним пинком опрокинула). Sonra gitti, bir köşeye oturdu (потом ушла,
в углу села), düşünmeye başladı (думать начала). Neden sonra başını kaldırdı
(через какое-то время голову подняла):
"Beni kötü bir dev sanma, küçük kız," dedi (меня плохой великаншей не считай,
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малышка, сказала), "derdini bilmiyorum, anlamıyorum sanma (что твое горе я
не знаю, не понимаю, не думай). Anlıyorum, Yeşiltay'ı çok seviyorsun
(понимаю, Ешилтая ты очень любишь), sevmeseydin kazanları dolduramazdın
(не любила бы, котлы не наполнила бы). Ama ben de kızımı seviyorum, iyi bir
kocası olsun istiyorum (но я тоже свою дочь люблю, хороший муж чтоб у нее
был, хочу), onu Yeşiltay'a vermek istiyorum (ее за Ешилтая отдать хочу), insan
sevdi mi kötülük yapamaz (человек, когда любит, зла не делает), ama devler
yapar (а великаны делают). Ben de elimden geleni yapacağım (я все от меня
зависящее: «из моей руки идущее»; elinden gelen — все, что можно, сделаю),
elimden kurtulamayacaksın (от меня спастись не сможешь). Yazık, ama ne
yapalım, bu iş böyle (жаль, но что поделаешь, такое это дело)!" diye ekledi
(добавила).
Yeşiltay kuş olup uçar uçmaz, dev anası içeriye girdi, korkunç bir biçimde
gülüyor, otuz iki dişi birden görünüyordu. Ama dört kazanın dördünün de
dolu olduğunu görünce aklı başından gitti. Ayağını yere vurdu, yer gök inledi.
Kazanları bir tekmede devirdi. Sonra gitti, bir köşeye oturdu, düşünmeye
başladı. Neden sonra başını kaldırdı:
"Beni kötü bir dev sanma, küçük kız," dedi, "derdini bilmiyorum,
anlamıyorum sanma. Anlıyorum, Yeşiltay'ı çok seviyorsun, sevmeseydin
kazanları dolduramazdın. Ama ben de kızımı seviyorum, iyi bir kocası olsun
istiyorum, onu Yeşiltay'a vermek istiyorum, insan sevdi mi kötülük yapamaz,
ama devler yapar. Ben de elimden geleni yapacağım, elimden
kurtulamayacaksın. Yazık, ama ne yapalım, bu iş böyle!" diye ekledi.
Yemek ve su verdi ona (еды и воды дала ей). Birkaç gün böyle geçti (несколько
дней так прошло). Sonra gene dişlerini gösterdi (потом снова зубы показала):
"Sonbaharda kızımın düğünü var," dedi (осенью у моей дочери свадьба,
сказала), "çok güzel bir düğün olacak, göreceksin (очень красивая свадьба будет,
увидишь). Ama iş düğünle kalmayacak (но работа со свадьбой не остановится).
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Kızımla Yeşiltay çok rahat bir evde otursun istiyorum (хочу, чтобы моя дочь и
Ешилтай жили в уютном доме). Bunun için de kuş tüyü yataklar, kuş tüyü
minderler, kuş tüyü yastıklar yaptırtmak istiyorum (поэтому и хочу из птичьих
перьев перины, миндеры (подушка, тюфячок для сидения на полу), подушки
заказать). Kuş tüylerini sen bulacaksın (птичьи перья ты найдешь). Al şu beş
torbayı (возьми эти пять сумок), akşama kadar kuş tüyüyle doldur (до вечера их
птичьими перьями наполни). Doldurup getiremezsen, kendini ölmüş bil artık
(наполненные не принесешь, себя мертвой считай тогда)!"
Yemek ve su verdi ona. Birkaç gün böyle geçti. Sonra gene dişlerini gösterdi:
"Sonbaharda kızımın düğünü var," dedi, "çok güzel bir düğün olacak,
göreceksin. Ama iş düğünle kalmayacak. Kızımla Yeşiltay çok rahat bir evde
otursun istiyorum. Bunun için de kuş tüyü yataklar, kuş tüyü minderler, kuş
tüyü yastıklar yaptırtmak istiyorum. Kuş tüylerini sen bulacaksın. Al şu beş
torbayı, akşama kadar kuş tüyüyle doldur. Doldurup getiremezsen, kendini
ölmüş bil artık!"
Güzel kız akşamı beklemedi (красавица вечера не дожидалась), hemen ölmüş
bildi kendini (сразу знала, что будет мертва). Nasıl ölmüş bilmesindi (а как ей
не знать)? Bu iş başarılacak gibi değildi (это дело было невыполнимым).
Ölmeden önce Yeşiltay'ı da göremeyecek (перед смертью Ешилтая даже
увидеть не сможет), bir "Allahaısmarladık" bile diyemeyecekti (даже «прощай»
сказать не сможет). Gene de bütün bütün umudunu kesmedi (и все же надеяться
не перестала: «всю надежду не отрезала»). Torbaları yüklenip çıktı (сумки
нагрузив, вышла). Önünde sapsarı, uçsuz bucaksız bir ova vardı (перед ней
желтая, бескрайняя долина лежала). Sapsarı, uçsuz bucaksız ovada koşmaya
başladı (по желтой бескрайней равнине идти начала). Gözleri yerdeydi, ama hiç
kuş tüyü göremiyordu (глаза на землю смотрят, но никаких птичьих перьев
увидеть не могут). Ağlaya ağlaya koşuyordu yalnızca (плача, идет одиноко),
ikide bir düşüyor (время от времени падает), çıplak ayaklarına dikenler batıyordu
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(в голые ноги колючки впиваются). Sapsarı, uçsuz bucaksız ovada ne kuş tüyü
ne bir şey (в желтой, бескрайней равнине не то что птичьих перьев, ничего
нет)!
Güzel kız akşamı beklemedi, hemen ölmüş bildi kendini. Nasıl ölmüş
bilmesindi? Bu iş başarılacak gibi değildi. Ölmeden önce Yeşiltay'ı da
göremeyecek, bir "Allahaısmarladık" bile diyemeyecekti. Gene de bütün
bütün umudunu kesmedi. Torbaları yüklenip çıktı. Önünde sapsarı, uçsuz
bucaksız bir ova vardı. Sapsarı, uçsuz bucaksız ovada koşmaya başladı.
Gözleri yerdeydi, ama hiç kuş tüyü göremiyordu. Ağlaya ağlaya koşuyordu
yalnızca, ikide bir düşüyor, çıplak ayaklarına dikenler batıyordu. Sapsarı,
uçsuz bucaksız ovada ne kuş tüyü ne bir şey!
En sonunda, güzel kızın gücü tükendi (в самом конце силы красавицы иссякли).
Gözleri karardı (в глазах ее потемнело). Uçsuz bucaksız ova inip inip kalkmaya
(бескрайняя равнина опустилась, начала подниматься), çevresinde dönmeye
başladı (начала вокруг нее вращаться). Güzel kız ayakta duramaz oldu
(красавица на ногах не устояла). Yüzükoyun yere yuvarlandı (ничком на землю
упала). Ama çok geçmeden (но немного погодя) bir el dokundu omzuna (чья-то
рука дотронулась до ее плеча); başını kaldırınca Yeşiltay'ı karşısında gördü
(голову подняв, Ешилтая увидела перед собой). Yeşiltay üstündeki tozları sildi
(Ешилтай с нее пыль отряхнул), ayaklarındaki dikenleri çıkardı (из ее ног
колючки вытащил), gözyaşlarını kuruladı (ее слезы высушил). Gülümsedi
(улыбнулся):
"Kuşlar benim dostlarımdır," dedi (птицы мои друзья, сказал).
Elini kaldırdı, çok uzaklarda bir bulut gösterdi (поднял руку, на далекую тучу
показал). Bulut yaklaştı, yaklaştı (туча приближалась, приближалась),
tepelerine geldi (до них: «до их холма» долетела), alçaldı (опустилась), bu bulut
gerçek bulut değildi (эта туча настоящей тучей не была), kuşlardan oluşmuştu
(из птиц состояла).
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En sonunda, güzel kızın gücü tükendi. Gözleri karardı. Uçsuz bucaksız ova
inip inip kalkmaya, çevresinde dönmeye başladı. Güzel kız ayakta duramaz
oldu. Yüzükoyun yere yuvarlandı. Ama çok geçmeden bir el dokundu omzuna;
başını kaldırınca Yeşiltay'ı karşısında gördü. Yeşiltay üstündeki tozları sildi,
ayaklarındaki dikenleri çıkardı, gözyaşlarını kuruladı. Gülümsedi:
"Kuşlar benim dostlarımdır," dedi.
Elini kaldırdı, çok uzaklarda bir bulut gösterdi. Bulut yaklaştı, yaklaştı,
tepelerine geldi, alçaldı, bu bulut gerçek bulut değildi, kuşlardan oluşmuştu.
Yeşiltay iki elinin ikisini de göğe doğru kaldırdı (Ешилтай обе руки к небу
поднял):
"Uçun kuşlar, uçun, tüylerinizi dökün de geçin (летите, птицы, летите, перья
свои сбрасывайте и пролетайте)!" diye bağırdı (крикнул).
Bütün kuşlar tüylerini döküp gittiler, biraz tüy kaldıysa, kanatlarında kaldı (все
птицы перья свои сбросили и улетели, если и осталось у них немного перьев,
только на крыльях), en güzel, en yumuşak tüylerini yere bıraktılar (самые
красивые, самые мягкие перья на земле оставили).
Yeşiltay'la güzel kız bu tüyleri torbalara doldurdular (Ешилтай и красавица
этими перьями сумки наполнили). Yazık ki, kocaman torbalardan biri tam
dolmadı (как жаль, но одна из огромных сумок полностью не наполнилась).
Güzel kız ağlamaya başladı (красавица плакать начала). Beş torbanın beşi de
dolmadıkça ölümden kurtulamayacaktı (если пятую сумку не наполнит, от
смерти не спасется). Ama bunda ağlayacak ne vardı (но что тут плакать)?
Yeşiltay bir yeşil kuş oluverdi hemen (Ешилтай в зеленую птицу превратился
сразу). Bütün tüylerini döktü, sonra gene insan oldu (все перья свои сбросил,
потом снова человеком стал). Gene kuş oldu, gene döktü tüylerini (снова
птицей стал, снова сбросил перья), gene insan oldu (снова стал человеком).
Derken, çuvalı doldurdu (к тому времени мешок и наполнился). Bu tüyler
gözleri kamaştırıyordu, hemen ayrılıveriyordu ötekilerden (его перья глаза
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ослепляют, сразу отличаются от перьев других):
Yeşiltay iki elinin ikisini de göğe doğru kaldırdı:
"Uçun kuşlar, uçun, tüylerinizi dökün de geçin!" diye bağırdı.
Bütün kuşlar tüylerini döküp gittiler, biraz tüy kaldıysa, kanatlarında kaldı,
en güzel, en yumuşak tüylerini yere bıraktılar.
Yeşiltay'la güzel kız bu tüyleri torbalara doldurdular. Yazık ki, kocaman
torbalardan biri tam dolmadı. Güzel kız ağlamaya başladı. Beş torbanın beşi
de dolmadıkça ölümden kurtulamayacaktı. Ama bunda ağlayacak ne vardı?
Yeşiltay bir yeşil kuş oluverdi hemen. Bütün tüylerini döktü, sonra gene insan
oldu. Gene kuş oldu, gene döktü tüylerini, gene insan oldu. Derken, çuvalı
doldurdu. Bu tüyler gözleri kamaştırıyordu, hemen ayrılıveriyordu
ötekilerden:
Devin de gözleri kamaştı (глаза великанши тоже ослепил), işin içyüzünü
anlayarak (суть дела поняв) dişlerini gıcırdattı (зубами заскрипела):
"Bu iş Yeşiltay'ın işi, anladım (это Ешилтая работа, я поняла)." dedi. "Seni
Yeşiltay kurtardı (тебя Ешилтай спас). Olsun varsın, çok güzel tüyler toplamışsın
(ну и ладно, очень красивые перья ты собрала), kızım güle güle kullansın
(дочка моя на здоровье пусть пользуется; güle güle kullanmak — на здоровье
пользоваться). Ama sen elimden kurtulamayacaksın (но ты от рук моих не
сможешь спастись)! Yarın sabah gün doğarken yola çıkacaksın (завтра утром на
рассвете в дорогу отправишься), küçük bacıma gideceksin (к моей младшей
сестре пойдешь). Evi karşı dağın ardındadır (ее дом позади горы, которая
напротив). "Ablanın kızının düğünü var, düğün kutusunu istedi" diyeceksin (у
дочери твоей старшей сестры свадьба, свадебную шкатулку хочет, скажешь).
Gün batmadan bana getireceksin düğün kutusunu (до исхода дня принесешь мне
свадебную шкатулку). Bakalım, gelebilecek misin (посмотрим, сможешь ли
вернуться)? Gelemezsen öldün demektir, geç kalırsan da ben öldüreceğim (если
не вернешься, значит, умерла, а опоздаешь, тогда я тебя убью)!" dedi.
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Devin de gözleri kamaştı, işin içyüzünü anlayarak dişlerini gıcırdattı:
"Bu iş Yeşiltay'ın işi, anladım." dedi. "Seni Yeşiltay kurtardı. Olsun varsın,
çok güzel tüyler toplamışsın, kızım güle güle kullansın. Ama sen elimden
kurtulamayacaksın! Yarın sabah gün doğarken yola çıkacaksın, küçük
bacıma gideceksin. Evi karşı dağın ardındadır. "Ablanın kızının düğünü var,
düğün kutusunu istedi" diyeceksin. Gün batmadan bana getireceksin düğün
kutusunu. Bakalım, gelebilecek misin? Gelemezsen öldün demektir, geç
kalırsan da ben öldüreceğim!" dedi.
Güzel kız demir çarıklarını ayaklarına geçirip yola çıktı (красавица, железные
чарыки на ноги надев, в путь отправилась). Uzun yollar yürümeye (к
хождению по долгим дорогам), yorgunluğa, acılara, açlığa (к усталости, боли,
голоду) çoktan alışmıştı (давно привыкла). Bir günde yapabilirdi bu işi,
korkmuyordu (за один день сможет сделать это дело, не боялась). Ama yarı
yolda (но на полпути) Yeşiltay belirdi (Ешилтай появился). Bu kez
gülümsemiyordu (в этот раз не улыбался), çok korktuğu, çok üzüldüğü belliydi
(то, что он был очень напуган и расстроен, было ясно).
"Dev anası sana bütün işlerin en çetinini vermiş (великанша из всех дел самое
трудное задала)," dedi (сказал), "bundan kurtulmak çok güç (спастись будет
очень тяжело). Ama gene de kurtulmaya çalışmalı (но все равно ты спастись
постараться должна; çalışmak — стараться; çalışmalı — должен
постараться)! Dikkat et, şaşırma, dediklerimi de unutma (будь внимательной,
не ошибайся, сказанное мной не забудь).
Güzel kız demir çarıklarını ayaklarına geçirip yola çıktı. Uzun yollar
yürümeye, yorgunluğa, acılara, açlığa çoktan alışmıştı. Bir günde yapabilirdi
bu işi, korkmuyordu. Ama yarı yolda Yeşiltay belirdi. Bu kez
gülümsemiyordu, çok korktuğu, çok üzüldüğü belliydi.
"Dev anası sana bütün işlerin en çetinini vermiş," dedi, "bundan kurtulmak
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çok güç. Ama gene de kurtulmaya çalışmalı! Dikkat et, şaşırma, dediklerimi
de unutma.
Dağın arkasında bir saray vardır (за горой дворец есть), içi korkunç şeylerle
doludur (внутри ужасными вещами полон), en azgın, en yırtıcı hayvanlar
(самые свирепые, самые кровожадные звери), en azılı devler ordadır (самые
жестокие великаны там). Kapının bir yanında bir at (с одной стороны двери
конь), bir yanında bir it durur (с другой стороны пес стоит). Atın önünde et
vardır (перед конем мясо лежит), itin önünde ot vardır (перед псом трава
лежит). İkisi de sıkı sıkı bağlıdır (оба крепко привязаны). At et yemez (конь
мясо не ест), it ot yemez (пес траву не ест), bunun için karınları açtır (поэтому
они голодные: «животы их открыты»). Eti ite, otu ata verir (мясо — собаке,
траву — коню дашь), sonra her ikisini de çözersen (потом обоих развяжешь)
her şey kolaylaşır (все станет проще), onlar sana yardım ederler (они тебе
помогут), o korkunç şeylerin hiçbiri görünmez gözüne (из тех страшных вещей
ни одна не попадется тебе на глаза). Kutuyu kolayca alabilirsin (шкатулку
легко сможешь взять). Ama sakın, açma o kutuyu (но берегись, не открывай
эту шкатулку)! Açarsan, bütün emeklerin boşa gider (откроешь, все твои труды
впустую пойдут)."
Dağın arkasında bir saray vardır, içi korkunç şeylerle doludur, en azgın, en
yırtıcı hayvanlar, en azılı devler ordadır. Kapının bir yanında bir at, bir
yanında bir it durur. Atın önünde et vardır, itin önünde ot vardır. İkisi de sıkı
sıkı bağlıdır. At et yemez, it ot yemez, bunun için karınları açtır. Eti ite, otu
ata verir, sonra her ikisini de çözersen her şey kolaylaşır, onlar sana yardım
ederler, o korkunç şeylerin hiçbiri görünmez gözüne. Kutuyu kolayca
alabilirsin. Ama sakın, açma o kutuyu! Açarsan, bütün emeklerin boşa
gider."
Yeşiltay'ın bütün dediklerini yaptı güzel kız (все Ешилтаем сказанное сделала
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красавица). Sarayın kapısına vardı (до дворцовой двери добралась), otu atın, eti
itin önüne attı (траву перед конем, мясо перед собакой бросила), ikisini de
çözdü (обоих развязала). Yeşiltay'ın da söylediği gibi (как Ешилтай и сказал),
her şey kolaylaştı o zaman (все упростилось тогда), güzel kız düğün kutusunu
aldı (красавица свадебную шкатулку взяла). Ama yolda içini merak sardı (но по
дороге любопытство ее одолело). Çok güzel bir kutuydu bu kutu (очень
красивой шкатулка была), ufacık bir şeydi (маленькая штучка), ama ağır mı
ağırdı (но очень-очень тяжелая), "içinde ne var?" diyordu güzel kız (внутри у
нее что, говорила красавица), "ne var acaba?" diyor (что же в ней есть,
интересно, говорила), başka bir şey demiyordu (больше ничего не говорила).
En sonunda dayanamadı (в конце концов, не смогла выдержать), Yeşiltay'ın
sözlerini unutarak (слова Ешилтая забыв) usulca kaldırdı kutunun kapağını
(осторожно подняла шкатулки крышку).
Yeşiltay'ın bütün dediklerini yaptı güzel kız. Sarayın kapısına vardı, otu atın,
eti itin önüne attı, ikisini de çözdü. Yeşiltay'ın da söylediği gibi, her şey
kolaylaştı o zaman, güzel kız düğün kutusunu aldı. Ama yolda içini merak
sardı. Çok güzel bir kutuydu bu kutu, ufacık bir şeydi, ama ağır mı ağırdı,
"içinde ne var?" diyordu güzel kız, "ne var acaba?" diyor, başka bir şey
demiyordu. En sonunda dayanamadı, Yeşiltay'ın sözlerini unutarak usulca
kaldırdı kutunun kapağını.
Bir de ne görsün (и что же она увидела)? Yığın yığın, yumak yumak, ufak ufak
adamcıklar sıçramasın mı kutudan (кучи, комки, крошки маленьких человечков
как выпрыгнут из шкатулки)? Ya! Hepsi bir yana dağıldı (да, все в разные
стороны: «/каждый/ в одну сторону» высыпались, рассыпались). Güzel kız
donakaldı (красавица как вкопанная остановилась: «оцепенела, остолбенела»;
donmak — замерзать; donakalmak — застыть от изумления /kalmak —
оставаться; здесь выражает удивление, изумление/). Yeşiltay'ın sözlerini
anımsadı (слова Ешилтая вспомнила). Yeşiltay'ın sözünü dinlememişti (слов
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Ешилтая ослушалась). Nerdeyse bayılacaktı (чуть сознание не потеряла). Ama
kendini topladı (но себя в руки взяла: «собрала»), ufacık adamları birer birer
toplayıp (маленьких человечков по одному собирая) kutuya doldurmaya çalıştı
(в шкатулку засунуть старалась). Ama nerde (но куда там)? Ufacık adamlar
kaçıyor (маленькие человечки убегают), otların altına saklanıyorlardı (под
травой прячутся). Yakaladıkları da geri çıkıyordu kutudan (пойманные снова
вылезают из шкатулки), ötekilerin arasına karışıyorlardı (с остальными
смешиваются). Kaçmasalar (если бы и не убегали), saklanmasalar bile (если бы
не прятались даже) ne çıkardı (что бы получилось)? Pek çoktular (довольно
много их было), akşama kadar toplayamazdı (до вечера их не сможет собрать).
Elleri böğründe kaldı (руки ее опустились: «на боках остались»).
Bir de ne görsün? Yığın yığın, yumak yumak, ufak ufak adamcıklar
sıçramasın mı kutudan? Ya! Hepsi bir yana dağıldı. Güzel kız donakaldı.
Yeşiltay'ın sözlerini anımsadı. Yeşiltay'ın sözünü dinlememişti. Nerdeyse
bayılacaktı. Ama kendini topladı, ufacık adamları birer birer toplayıp kutuya
doldurmaya çalıştı. Ama nerde? Ufacık adamlar kaçıyor, otların altına
saklanıyorlardı. Yakaladıkları da geri çıkıyordu kutudan, ötekilerin arasına
karışıyorlardı. Kaçmasalar, saklanmasalar bile ne çıkardı? Pek çoktular,
akşama kadar toplayamazdı. Elleri böğründe kaldı.
Ağlamaya başladı (плакать начала). Uzun zaman ağladı (долго плакала). Sonra
birdenbire bir kanat sesi duydu (потом вдруг звук крыльев услышала), başını
kaldırdı (подняла голову), yeşil bir kuş gördü (зеленую птицу увидела). Gelen
Yeşiltay'ın mavi gözlerinde (у прилетевшего Ешилтая в голубых глазах) çok
büyük bir üzüntü vardı (очень большая печаль была).
"Kalk, kaçalım (вставай, побежим), kurtulmaya çalışalım (спастись
попытаемся). Belki de kurtuluruz (может быть, и спасемся)," dedi (сказал).
Güzel kız gözlerini silip kalktı (краавица, глаза вытерев, вскочила), başladılar
kaçmaya (начали бежать). Var hızlarıyla koştular (со всей скоростью бежали).
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Gün battı (день закончился), ovalar, dağlar karardı (равнины, горы почернели),
yıldızlar parladı (звезды сияли). Bir ağacın dibinde uykuya daldılar (под одним
деревом в сон погрузились; dip — дно; корень; основание). Sabah oldu, gene
kaçmaya başladılar (утро наступило, снова бежать начали). Ama Yeşiltay
kaygılı görünüyordu (но Ешилтай озабоченным выглядел). Bir ara durup
arkasına baktı (в какой-то момент остановился, назад посмотрел; ara —
промежуток). Bir kasırga geliyordu arkalarından (ураган летел за ними), hızla
ilerliyordu (быстро продвигался). Yeşiltay içini çekti (Ешилтай вздохнул):
"Geliyor," diye söylendi (идет, сказал), "bu, odur, dev anasıdır, başka bir şey
olamaz (это она, великанша, больше некому)!"
Ağlamaya başladı. Uzun zaman ağladı. Sonra birdenbire bir kanat sesi duydu,
başını kaldırdı, yeşil bir kuş gördü. Gelen Yeşiltay'ın mavi gözlerinde çok
büyük bir üzüntü vardı.
"Kalk, kaçalım, kurtulmaya çalışalım. Belki de kurtuluruz," dedi.
Güzel kız gözlerini silip kalktı, başladılar kaçmaya. Var hızlarıyla koştular.
Gün battı, ovalar, dağlar karardı, yıldızlar parladı. Bir ağacın dibinde uykuya
daldılar. Sabah oldu, gene kaçmaya başladılar. Ama Yeşiltay kaygılı
görünüyordu. Bir ara durup arkasına baktı. Bir kasırga geliyordu
arkalarından, hızla ilerliyordu. Yeşiltay içini çekti: "Geliyor," diye söylendi,
"bu, odur, dev anasıdır, başka bir şey olamaz!"
Bir çırpıda (сразу, в один момент; çırpı — отрезанные ветки; разметка) bir
kocamış kadın kılığına girdi (дряхлой старухи образ принял: «в образ вошел»).
Güzel kızı da bir eğri sopa yapıp eline aldı (красавицу, в кривую палку
превратив, в руку взял), kamburunu çıkardı (сгорбился: «горб вытащил»),
sopasına dayana dayana (на палку опираясь) yürümeye başladı (идти начал).
Kasırga çabucak yetişti (ураган быстро приблизился), gelir gelmez (тут же)
kocaman bir dev oluverdi (огромная великанша появилась).
"Kocakarı! Kocakarı! Buralarda, mavi gözlü bir delikanlıyla bir güzel kız
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görmedin mi (старуха, старуха, ты тут голубоглазого юношу и красивую
девушку не видела)?" dedi (сказала).
Kocakarı (старуха):
"Evet, gördüm (да, видела)," diye yanıtladı (ответила), parmağıyla sağ yandaki
dağları gösterdi (пальцем на горы с правой стороны указала). "İkisi de
koşuyordu, şu dağlara doğru gittiler (оба бегут, в сторону этих гор побежали)."
Dev anası çok acele ediyordu (великанша очень спешила), kocakarıyı yemeyi
aklından bile geçirmedi (старуху съесть ей даже в голову не пришло: «через ее
ум даже не прошло»). Sağ yandaki dağlara gitti (к горам с правой стороны
полетела), bir solukta gözden siliniverdi (за мгновение: «в одно дыхание», с
глаз скрылась: «стерлась»). Silinince, Yeşiltay da, güzel kız da gene eski
görünüşlerini aldılar (как она исчезла, Ешилтай и красавица снова прежний
вид приняли), gene başladılar koşmaya (снова начали бежать).
Bir çırpıda bir kocamış kadın kılığına girdi. Güzel kızı da bir eğri sopa yapıp
eline aldı, kamburunu çıkardı, sopasına dayana dayana yürümeye başladı.
Kasırga çabucak yetişti, gelir gelmez kocaman bir dev oluverdi.
"Kocakarı! Kocakarı! Buralarda, mavi gözlü bir delikanlıyla bir güzel kız
görmedin mi?" dedi.
Kocakarı:
"Evet, gördüm," diye yanıtladı, parmağıyla sağ yandaki dağları gösterdi.
"İkisi de koşuyordu, şu dağlara doğru gittiler."
Dev anası çok acele ediyordu, kocakarıyı yemeyi aklından bile geçirmedi. Sağ
yandaki dağlara gitti, bir solukta gözden siliniverdi. Silinince, Yeşiltay da,
güzel kız da gene eski görünüşlerini aldılar, gene başladılar koşmaya.
Güçlerinin yettiğince (изо всех сил: «сил насколько хватало») koşuyorlardı
(бежали). Ama böyle koşmaya can mı dayanırdı (но столько бежать, возможно
ли: «душа вытерпит ли»)? Üstelik karınları açtı (к тому же проголодались). Bir
elma ağacının altında mola verdiler (под яблоней привал устроили). Karınlarını
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elmalarla doyurdular (наелись яблоками: «животы яблоками наполнили»).
Ancak yorgunluktan gözleri yumuluyordu (только от усталости глаза
закрывались). Biri bir yana uzandı (рядом друг с другом легли: «растянулись»),
biri bir yana. Uyudular (заснули). Ama çok geçmeden gök gürledi (но скоро небо
загремело), sıçrayarak uyanıp (вскочив, проснулись) ayağa kalktılar (на ноги
встали). Yeşiltay göğe baktı (Ешилтай на небо посмотрел). Gök masmavi (небо
синее-синее), pırıl pırıldı (светлое-светлое). Yalnız uzaklardan (только вдалеке),
çok uzaklardan (очень далеко), bir top kara bulut geliyordu (круглая темная туча
приближалась), var hızıyla ağaca doğru iniyordu (с большой скоростью к
дереву спускалась). "Tamam," dedi Yeşiltay (ладно, сказал Ешилтай), "bizi
tanıdı, elinden kurtulmak çok zor (нас увидела: «узнала», от нее спастись очень
трудно). Ama gene de her şeyi deneyeceğiz (но все равно все испробуем),
kurtulmaya çalışacağız (спастись попробуем), birbirimizi gerçekten seviyorsak
kurtulacağız (если друг друга по-настоящему любим, спасемся)."
Güçlerinin yettiğince koşuyorlardı. Ama böyle koşmaya can mı dayanırdı?
Üstelik karınları açtı. Bir elma ağacının altında mola verdiler. Karınlarını
elmalarla doyurdular. Ancak yorgunluktan gözleri yumuluyordu. Biri bir
yana uzandı, biri bir yana. Uyudular. Ama çok geçmeden gök gürledi,
sıçrayarak uyanıp ayağa kalktılar. Yeşiltay göğe baktı. Gök masmavi, pırıl
pırıldı. Yalnız uzaklardan, çok uzaklardan, bir top kara bulut geliyordu, var
hızıyla ağaca doğru iniyordu. "Tamam," dedi Yeşiltay, "bizi tanıdı, elinden
kurtulmak çok zor. Ama gene de her şeyi deneyeceğiz, kurtulmaya çalışacağız,
birbirimizi gerçekten seviyorsak kurtulacağız."
Güzel kızı kucaklayıp (красавицу обняв) göğsüne bastırdı (к груди прижал).
Birdenbire görünmez oldular (вдруг они стали невидимы), yalnız elma ağacının
yanında (только рядом с яблоней: «яблоневым деревом») bir başka elma ağacı
belirdi (другая яблоня появилась). Dalları (ее ветви), gövdesi (ствол), yaprakları
(листья), her yanı yeşil yeşildi (со всех сторон зеленые-презеленые), en yüksek
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dalında bir kırmızı elma vardı (на самой высокой ветке красное яблоко висело).
Derviş Yeşiltay'a neler öğretmişti (дервиш Ешилтая чему только не научил)!
Yeşiltay ne kadar da hünerliydi (Ешилтай каким умелым стал)! Yeşiltay bir yeşil
elma ağacı oluvermiş (Ешилтай в зеленую яблоню превратился), sevgilisini de
bir elmaya dönüştürmüştü (возлюбленную свою в яблоко превратил), elma
ağacının en güzel dalındaki kırmızı elma (на самой красивой ветке яблони
висевшее красное яблоко) Yeşiltay'ın sevgilisiydi (было возлюбленной
Ешилтая). Ama kara bulut çoktan gelip (но черная туча давно уже прилетев)
dev anasının biçimine girmişti (великанши форму приняла), işin içyüzünü
anlamakta gecikmedi (суть дела понять успела: «не опоздала»). Öcünü almanın
sırasıydı (отомстить: «месть взять» был ее черед)! Azgın bir yel oldu
(разъяренным ветром стала), esti (дунула), inim inim inletti her yanı (жалобно
стонать заставила все вокруг). Dağları, taşları sarstı (горы, камни затряслись),
Yeşiltay'la güzel kızın az önce altında yattıkları ağaç (дерево, под которым
недавно лежали Ешилтай и красавица), çatırdaya çatırdaya devrildi (с хрустом
рухнуло).
Güzel kızı kucaklayıp göğsüne bastırdı. Birdenbire görünmez oldular, yalnız
elma ağacının yanında bir başka elma ağacı belirdi. Dalları, gövdesi,
yaprakları, her yanı yeşil yeşildi, en yüksek dalında bir kırmızı elma vardı.
Derviş Yeşiltay'a neler öğretmişti! Yeşiltay ne kadar da hünerliydi! Yeşiltay
bir yeşil elma ağacı oluvermiş, sevgilisini de bir elmaya dönüştürmüştü, elma
ağacının en güzel dalındaki kırmızı elma Yeşiltay'ın sevgilisiydi. Ama kara
bulut çoktan gelip dev anasının biçimine girmişti, işin içyüzünü anlamakta
gecikmedi. Öcünü almanın sırasıydı! Azgın bir yel oldu, esti, inim inim inletti
her yanı. Dağları, taşları sarstı, Yeşiltay'la güzel kızın az önce altında
yattıkları ağaç, çatırdaya çatırdaya devrildi.
Yeşiltay yerlere kadar eğildi (Ешилтай до земли согнулся), bütün yaprakları
döküldü (вся листва его осыпалсь), ama kıpkırmızı elma, daldan düşmedi (но
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красное яблоко с ветки не упало). Dev anası küplere bindi (великанша пришла
в бешенство: «на чашки залезла»; küplere binmek — прийти в ярость, сильно
рассердиться), yağmur oldu (дождем стала), yağdı (стал идти (дождь)), dolu
oldu (градом стала), çarptı (стал бить (град)), yeşil ağaç inim inim inledi
(зеленое дерево жалобно застонало), ama elma dalında kaldı (но яблоко на
ветке осталось), düşmedi, yaralanmadı (не упало, не повредилось). Görünüşe
bakılırsa (судя по виду), her zaman da kalacak gibiydi (словно навсегда там
останется). Dev anası umudunu kesti (великанша потеряла надежду). "Belki de
onlar değildir (может быть, это и не они), başka bir şeydir (что-то другое),
bizdendir (из наших), onlar bana böyle karşı koyamazlardı (они бы против меня
не выстояли бы)," diye söylendi (сказала). Gene bir top kara bulut olup uzaklaştı
(снова черной тучей став, улетела).
Yeşiltay yerlere kadar eğildi, bütün yaprakları döküldü, ama kıpkırmızı elma,
daldan düşmedi. Dev anası küplere bindi, yağmur oldu, yağdı, dolu oldu,
çarptı, yeşil ağaç inim inim inledi, ama elma dalında kaldı, düşmedi,
yaralanmadı. Görünüşe bakılırsa, her zaman da kalacak gibiydi. Dev anası
umudunu kesti. "Belki de onlar değildir, başka bir şeydir, bizdendir, onlar
bana böyle karşı koyamazlardı," diye söylendi. Gene bir top kara bulut olup
uzaklaştı.
Yeşiltay'la sevgilisi (Ешилтай и его возлюбленная) gene bütün hızlarıyla
koşmaya başladılar (снова изо всех сил бежать начали). Gece, gündüz demediler
(ночь ли, день ли, не придавали значения), açlığa, susuzluğa, yorgunluğa
aldırmadılar (на голод, жажду, усталость не обращали внимания) durmadan
koştular (без остановки бежали). Güzel kızın demir asası kırıldı (красавицы
железный посох сломался), demir çarığı da parçalandı (железные чарыки
развалились), giyilecek gibi değildi, attılar (носить их было нельзя, выкинули).
Ayakları taşlara, keseklere çarptı (ее ноги о камни, о комья земли царапались),
kanadı (кровили), sızım sızını sızladı (неимоверно болели), ama en sonunda
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nasır bağladı (но, в конце концов, мозолями покрылись; bağlamak —
связывать; затянуться /о ране/). Güzel kız hiç acı duymaz oldu (красавица
совсем перестала боль чувствовать). Hiç acı duymaz olunca (совсем боль
чувствовать перестав) daha da hızlı koştu (еще быстрее стала бежать) ya bir
sabah güneş doğarken (но однажды утром, на рассвете), kara bulut gene gelip
tepelerine dikildi (черная туча снова прилетела, над их головами повисла;
dikmek — ставить, устанавливать; dikilmek — стоять очень близко,
торчать). "Yandık (пропали: «сгорели»)," dedi güzel kız (сказала красавица),
"artık bundan kurtulamayız (теперь отсюда не сможем спастись)". Yeşiltay gene
gülümsedi (Ешилтай снова улыбнулся). "Üzülme, belki de kurtuluruz (не грусти,
может, и спасемся), belki daha bizi görmemiştir (может, еще нас не увидела).
Devlerin gözleri çok iyi görmez (глаза великанов не очень хорошо видят)," diye
yanıtladı (ответил).
Yeşiltay'la sevgilisi gene bütün hızlarıyla koşmaya başladılar. Gece, gündüz
demediler, açlığa, susuzluğa, yorgunluğa aldırmadılar, durmadan koştular.
Güzel kızın demir asası kırıldı, demir çarığı da parçalandı, giyilecek gibi
değildi, attılar. Ayakları taşlara, keseklere çarptı, kanadı, sızım sızını sızladı,
ama en sonunda nasır bağladı. Güzel kız hiç acı duymaz oldu. Hiç acı duymaz
olunca daha da hızlı koştu ya bir sabah güneş doğarken, kara bulut gene gelip
tepelerine dikildi. "Yandık," dedi güzel kız, "artık bundan kurtulamayız".
Yeşiltay gene gülümsedi. "Üzülme, belki de kurtuluruz, belki daha bizi
görmemiştir. Devlerin gözleri çok iyi görmez," diye yanıtladı.
Sonra gene güzel kızın beline sarıldı (затем снова красавицу за талию обнял),
göğsüne bastırdı (к груди прижал). Kendisi bir pınar oldu (сам источником стал),
sevgilisi de bir bakır tas (возлюбленная его — медной чашей). Yeşiltay şimdi
çok güzel bir pınardı (Ешилтай в этот раз очень красивым источником стал),
dibinde (в глубине его) aklı karalı (светлые и темные), sarılı kırmızılı (желтые и
красные), pırıl pırıl (блестящие) çakıl taşları vardı (мелкие камешки; çakıl —
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галька, лежали), suyu dupduruydu (воду задерживали). Bakır tas da (медная же
чаша) "Beni al da şu pınardan bir tas su iç (меня возьми, из этого источника
чашу воды выпей)," der gibiydi (говорила словно). Dev anası, aşağıya iner
inmez (великанша, как только приземлилась: «вниз опустилась как только»)
bakır tası eline aldı (медную чашу в руки взяла). Çok yorgundu, çok susamıştı
(очень устала, очень пить хотела: «жаждала»). Bakır tası duru suya daldırdı
(медную чашу в чистую воду опустила), ağzına götürdü, içti (ко рту поднесла,
выпила). Bir daha içecekti ya kısmet olmadı (еще раз выпить ей было не
судьба). Bakır tas elinden düştü (медная чаша из ее руки выпала), kendisi de
kocaman bir çınar gibi devriliverdi (сама же, как огромная чинара (вид дерева),
рухнула).
Sonra gene güzel kızın beline sarıldı, göğsüne bastırdı. Kendisi bir pınar oldu,
sevgilisi de bir bakır tas. Yeşiltay şimdi çok güzel bir pınardı, dibinde aklı
karalı, sarılı kırmızılı, pırıl pırıl çakıl taşları vardı, suyu dupduruydu. Bakır
tas da "Beni al da şu pınardan bir tas su iç," der gibiydi. Dev anası, aşağıya
iner inmez bakır tası eline aldı. Çok yorgundu, çok susamıştı. Bakır tası duru
suya daldırdı, ağzına götürdü, içti. Bir daha içecekti ya kısmet olmadı. Bakır
tas elinden düştü, kendisi de kocaman bir çınar gibi devriliverdi.
"Yaktın beni, Yeşiltay! Yaktın beni, Yeşiltay (сгубил: «сжег» меня Ешилтай,
сгубил меня Ешилтай)! Alacağın olsun, ben sana gösteririm (вот попадись мне,
я тебе покажу)!" diye inledi (простонала). Arkasını getiremeden derin bir uykuya
daldı (будучи не в силах договорить; arkasını getirememek — быть не в силах
докончить какое-то дело, в глубокий сон погрузилась).
İçtiği su sihirliydi (выпитая ею вода была отравленной). Yeşiltay'dan bir
parçaydı o su (частью Ешилтая эта вода была). Dev anası, bunun etkisiyle
(великанша под этим воздействием) kırk gün, kırk gece uyanamayacaktı (сорок
дней сорок ночей не должна была проснуться). Ama uyandıktan sonra (но
после пробуждения) Yeşiltay'ın kokusunu alacaktı (Ешилтая почует: «запах
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возьмет»). İşin en kötüsü (самое плохое в том), Yeşiltay'ın gücü ona da geçmiş
olacaktı (сила Ешилтая ей должна была перейти), kolayca bozuverecekti
Yeşiltay'ın oyunlarını (легко расстроить сможет хитрости Ешилтая), yakında
öcünü alacaktı (скоро отомстит). Belki kırk günlük, belki kırk bir günlük ömürleri
kalmıştı (может, сорок дней, может, сорок один день жить им осталось). Belki
de kurtulacaklardı (может быть, и смогут спастись), ama kurtulmaları çok zor
görünüyordu (но путь к спасению очень тяжелым выглядел). Yeşiltay üzgündü
bu yüzden (Ешилтай очень печалился по этому поводу). Neden başka bir şey
yapmamıştı (почему он ничего другого не сделал)?
"Yaktın beni, Yeşiltay! Yaktın beni, Yeşiltay! Alacağın olsun, ben sana
gösteririm!" diye inledi. Arkasını getiremeden derin bir uykuya daldı.
İçtiği su sihirliydi. Yeşiltay'dan bir parçaydı o su. Dev anası, bunun etkisiyle
kırk gün, kırk gece uyanamayacaktı. Ama uyandıktan sonra Yeşiltay'ın
kokusunu alacaktı. İşin en kötüsü, Yeşiltay'ın gücü ona da geçmiş olacaktı,
kolayca bozuverecekti Yeşiltay'ın oyunlarını, yakında öcünü alacaktı. Belki
kırk günlük, belki kırk bir günlük ömürleri kalmıştı. Belki de kurtulacaklardı,
ama kurtulmaları çok zor görünüyordu. Yeşiltay üzgündü bu yüzden. Neden
başka bir şey yapmamıştı?
Örneğin gene bir yeşil ağaç olmak (например, снова зеленым деревом стать),
güzel kızı da bir kırmızı elma yapmak vardı (красавицу же красным яблоком
сделать можно было). İkinci kez elma ve ağaç olduktan sonra (во второй раз
яблоком и деревом став), bir daha eski durumlarına dönemezlerdi (снова в
прежний облик вернуться не смогли бы), ama hep böyle kalabilirlerdi (но
навсегда так смогли бы остаться). Yıllar, yüzyıllar geçer (годы, столетья
прошли бы), onlara bir şeycik olmazdı (а с ними бы ничего не случилось). Yeşil
ağaç kış yaz yeşil kalır (зеленое дерево зимой и летом зеленым стояло бы), güz
gelince yaprakları sararmazdı (осенью его листья не пожелтели бы). Kırmızı
elma da hiç düşmezdi (красное яблоко никогда бы не падало).
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Örneğin gene bir yeşil ağaç olmak, güzel kızı da bir kırmızı elma yapmak
vardı. İkinci kez elma ve ağaç olduktan sonra, bir daha eski durumlarına
dönemezlerdi, ama hep böyle kalabilirlerdi. Yıllar, yüzyıllar geçer, onlara bir
şeycik olmazdı. Yeşil ağaç kış yaz yeşil kalır, güz gelince yaprakları
sararmazdı. Kırmızı elma da hiç düşmezdi.
Gelip geçen iyi insanlar (проходящие добрые люди): "Bu yemyeşil ağaç
Yeşıltay'dır (это зеленое дерево — Ешилтай), bu elma da sevgilisi (а это яблоко
— его возлюбленная)!" derlerdi (говорили бы), çocuklar onları görmeye gelirler
(дети на них посмотреть приходили бы), gölgesinde güzel oyunlar oynarlardı (в
его (дерева) тени в славные игры играли бы). Bu da çok güzel bir şeydi (это
было бы очень хорошо). Başka şeyler de yapabilirdi (и другие вещи смог бы
сделать), türlü türlü oyunlarla (многими разными хитростями) aldatabilirdi dev
anasını (мог обмануть великаншу). Ama birden pınar olmak gelmişti aklına (но
вдруг источником стать пришло ему на ум), başka bir şey düşünememişti
(ничего больше не смог придумать). Gene de kurtulmaya çalışmalı, her şeyi
denemeliydi (и все-таки спастись должен попытаться, все должен
испробовать).
Gelip geçen iyi insanlar: "Bu yemyeşil ağaç Yeşıltay'dır, bu elma da
sevgilisi!" derlerdi, çocuklar onları görmeye gelirler, gölgesinde güzel oyunlar
oynarlardı. Bu da çok güzel bir şeydi. Başka şeyler de yapabilirdi, türlü türlü
oyunlarla aldatabilirdi dev anasını. Ama birden pınar olmak gelmişti aklına,
başka bir şey düşünememişti. Gene de kurtulmaya çalışmalı, her şeyi
denemeliydi.
Her şeyi denediler (все испробовали), yağmur demediler (на дождь внимания не
обращали), kar demediler (на снег внимания не обращали), tepe demediler (на
холмы внимания не обращали), dağ demediler (на горы внимания не
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обращали), günler geceler boyunca gittiler (днями и ночами шли). Gittiler ya
zaman daha çabuk ilerledi (в пути время быстрее идет). Kırk gün dediğin nedir ki
(срок в сорок дней долгий ли)? Çabucak bitiverdi (в один миг закончился). İşin
en kötüsü (самое плохое в том), korkunç bir fırtına başladı o gün (страшная буря
поднялась в тот день). Şimşekler çaktı (молнии сверкали), yıldırımlar düştü
(молнии ударяли), gökler gürledi (небеса грохотали), bardaktan boşanırcasına
bir yağmur yağdı (как из ведра: «из стакана выливающийся» дождь лил), bıçak
gibi bir yel esti (резкий: «как нож» ветер дул). Bir türlü dinmek bilmedi (никак
не прекращалось). Ağaçların en yüksek dalları bile yerlere değdi (самые высокие
ветки деревьев до земли наклонялись). Yeşiltay da, güzel kız da fırtınalı bir
denizde yüzer gibiydi (Ешилтай и красавица, словно в ураганном море плыли).
Her şeyi denediler, yağmur demediler, kar demediler, tepe demediler, dağ
demediler, günler geceler boyunca gittiler. Gittiler ya zaman daha çabuk
ilerledi. Kırk gün dediğin nedir ki? Çabucak bitiverdi. İşin en kötüsü,
korkunç bir fırtına başladı o gün. Şimşekler çaktı, yıldırımlar düştü, gökler
gürledi, bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağdı, bıçak gibi bir yel esti. Bir
türlü dinmek bilmedi. Ağaçların en yüksek dalları bile yerlere değdi. Yeşiltay
da, güzel kız da fırtınalı bir denizde yüzer gibiydi.
Yılmıyorlar, durmuyorlar (не пугаются, не останавливаются), sığınacak bir yer
aramıyorlardı (место для убежища не ищут), yağmura, yele, sellere göğüs
geriyor (дождю, ветру, потокам наперекор идут; gögüş — грудь; germek —
натягивать, развертывать), ağaçlardan, kayalardan tutuna tutuna (за деревья,
за камни цепляясь) ilerlemeye çalışıyor (продвигаться стараются), güç de olsa
ilerlemekten geri durmuyorlardı (пока есть силы, двигаться не прекращают).
Ama neye yarardı ki (но чему это помогло)? Kara bulut daha hızlı ilerliyordu
(черная туча все быстрее приближается). Yeşiltay'ın korktukları gerçek olmuştu
(страхи Ешилтая осуществились: «правдой стали»). Kara bulutlar arasında
(среди черных туч) kapkara bir bulut yaklaştıkça yaklaşıyordu (самая черная
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туча все приближалась), indi inecekti (вот-вот опустится).
Yılmıyorlar, durmuyorlar, sığınacak bir yer aramıyorlardı, yağmura, yele,
sellere göğüs geriyor, ağaçlardan, kayalardan tutuna tutuna ilerlemeye
çalışıyor, güç de olsa ilerlemekten geri durmuyorlardı. Ama neye yarardı ki?
Kara bulut daha hızlı ilerliyordu. Yeşiltay'ın korktukları gerçek olmuştu.
Kara bulutlar arasında kapkara bir bulut yaklaştıkça yaklaşıyordu, indi
inecekti.
Bu sırada masmavi bir ırmak göründü karşıda (в этот момент голубая река
показалась напротив). Masmavi ırmağın ötesinde (на другой стороне голубой
реки) yeşil bir ülke vardı (зеленая страна была), ışıl ısıldı (сверкала), orada
fırtına yoktu (там бури не было), orada her şey dinginlik içindeydi (там все
дышало безмятежностью). Kuşlar uçuyordu (птицы летали). Bir küçük çoban
kuzularını gezdiriyordu (маленький пастух козочек пас). Ötede, bir küçük kent
görünüyordu (на другой стороне маленький городок виднелся). Bacalarından
döne döne dumanlar yükselmekteydi (из труб дымок поднимался). Orada her şey
öylesine güzel (там все было таким красивым), öylesine hoştu ki (таким милым),
kara bulut bütün kinini unuttu (что черная туча всю свою злобу позабыла).
Yeşiltay'la güzel kızın üzerine inecek yerde (вместо того, чтобы опуститься на
Ешилтая и красавицу), var hızıyla karşı kıyıya geçti (со всей скоростью на
другой берег перелетела). Ama karşı kıyı gerçekler ülkesiydi (но на другой
стороне была реальная /не сказочная/ страна). Kara bulut, birdenbire eriyiverdi
(черная туча вдруг растаяла), iki damla yağmur olup yere düştü (двумя каплями
дождя на землю упала).
Bu sırada masmavi bir ırmak göründü karşıda. Masmavi ırmağın ötesinde
yeşil bir ülke vardı, ışıl ısıldı, orada fırtına yoktu, orada her şey dinginlik
içindeydi. Kuşlar uçuyordu. Bir küçük çoban kuzularını gezdiriyordu. Ötede,
bir küçük kent görünüyordu. Bacalarından döne döne dumanlar
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yükselmekteydi. Orada her şey öylesine güzel, öylesine hoştu ki, kara bulut
bütün kinini unuttu. Yeşiltay'la güzel kızın üzerine inecek yerde, var hızıyla
karşı kıyıya geçti. Ama karşı kıyı gerçekler ülkesiydi. Kara bulut, birdenbire
eriyiverdi, iki damla yağmur olup yere düştü.
Karşı kıyı gerçekler ülkesiydi (на противоположном берегу была реальная
страна). Yeşiltay, masallar ülkesinin sonuna gelmişti (Ешилтай до конца страны
сказок дошел). Masallar ülkesinin ötesinden bir ses geldi kulağına (с
противоположной стране сказок стороны ему послышался голос): "Gel artık,
gel artık!" diye fısıldadı (иди теперь, иди теперь, прошептал). "Gel, Yeşiltay, gel,
bize dön (иди, Ешилтай, иди, к нам возвращайся)!" dedi (сказал).. Demese de
dönecekti Yeşiltay (даже если и не сказал бы, Ешилтай вернулся бы). "Evet,"
dedi içinden (да, сказал он про себя), "evet geliyorum (да, иду)!" Güzel kıza
uzaktaki kenti gösterdi (красавице далекий город показал).
Karşı kıyı gerçekler ülkesiydi. Yeşiltay, masallar ülkesinin sonuna gelmişti.
Masallar ülkesinin ötesinden bir ses geldi kulağına: "Gel artık, gel artık!"
diye fısıldadı. "Gel, Yeşiltay, gel, bize dön!" dedi. Demese de dönecekti
Yeşiltay. "Evet," dedi içinden, "evet geliyorum!" Güzel kıza uzaktaki kenti
gösterdi.
"Şu gördüğün kent benim kentimdir (тот город, который ты видишь, мой город),
doğduğum kent (город, в котором я родился)! Bir zamanlar bu kentten kaçmak
isterdim (когда-то я из этого города убежать хотел), beni sıkardı (меня он
тяготил). Ama sonra yavaş yavaş her şeyi anladım (но потом, со временем:
«медленно-медленно» я все понял), yıllar var ki, küçük kentimin özlemini
çekerim (годы прошли, по маленькому городку скучаю)." Gülümsedi,
bacalardan döne döne çıkan dumanları gösterdi (улыбнулся, из труб
поднимающийся дымок показал): "Orada yaşamak çok güzel bir masal (там
жизнь очень красивая сказка)," diye söylendi (сказал), "güzel olduğu kadar da
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kısadır (насколько красивая, настолько и короткая), çabucak bitiverir
(мгновенно закончится). Bunun için, yaşamaya dört elle sarılırsın (поэтому за
жизнь нужно крепко держаться: «четырьмя руками обнять»). Buradaki
hünerler orada görülmez (здешние чудеса там невидимы). Dev anası tuzla buz
oldu (великанша исчезла), burada kalmakta bir tehlike yok (здесь оставаться нет
никакой опасности). Ama ben gene de kentime döneceğim (но я все равно в
свой город вернусь) Seni seviyorum, senin de gelmeni isterim (я тебя люблю, и
хочу, чтобы ты тоже пошла со мной)!"
"Şu gördüğün kent benim kentimdir, doğduğum kent! Bir zamanlar bu
kentten kaçmak isterdim, beni sıkardı. Ama sonra yavaş yavaş her şeyi
anladım, yıllar var ki, küçük kentimin özlemini çekerim." Gülümsedi,
bacalardan döne döne çıkan dumanları gösterdi: "Orada yaşamak çok güzel
bir masal," diye söylendi, "güzel olduğu kadar da kısadır, çabucak bitiverir.
Bunun için, yaşamaya dört elle sarılırsın. Buradaki hünerler orada görülmez.
Dev anası tuzla buz oldu, burada kalmakta bir tehlike yok. Ama ben gene de
kentime döneceğim. Seni seviyorum, senin de gelmeni isterim!"
Sonra ırmağa attı kendini (потом в речку прыгнул: «кинул себя»), güzel kız da
arkasından geldi (красавица за ним прыгнула). Yüzerek karşı kıyıya vardılar
(вплавь до противоположного берега добрались). Üstleri başları ıpıslaktı (с
головы до ног мокрые), karınları açtı (голодные), çok yorulmuşlardı (очень
уставшие), yürüyecek gibi değildiler (еле-еле могли идти). Gene de birbirlerine
gülümsediler (и все равно друг другу улыбались). Yalnız güzel kız sarardı
(только красавица побледнела; sararmak — становиться желтым; бледнеть).
Nasıl sararmasındı (как ей не побледнеть)? Sevgilisi birdenbire değişmişti (ее
любимый вдруг изменился). Yeşiltay da işin farkındaydı (Ешилтай тоже это
заметил). Çok düşünmüştü (очень много думал), çok işler yapmıştı (много дел
сделал), çok acı çekmişti (много боли испытал). Bu kıyıya geçer geçmez (как
только он перешел на этот берег) çektiği acıların (испытанная им боль),
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yaşadığı iyi kötü yılların (прожитые и хорошие, и плохие годы) izleri yüzüne,
bedenine işlenivermişti (отпечатки на его лице и теле оставили). Yüzü kırışıklar
içindeydi (лицо его все в морщинах), yeşil elma ağacının aldığı yaralar,
Yeşiltay'ın ellerinde, ayaklarında belirmişti (зеленой яблоней полученные раны,
на руках и ногах Ешилтая появились). Başında da tek saç kalmamıştı (на голове
ни одного волоса не осталось; tek — единственный). Ama o, bunlara aldırmadı
(но он этому не придал значения). Sevgilisinin sarardığını, üzüldüğünü, belki de
pişman olduğunu görmezlikten geldi (то, что его возлюбленная побледнела,
погрустнела и, может быть, сожалела о содеянном, словно не видел; pişman
— сожалеющий).
Sonra ırmağa attı kendini, güzel kız da arkasından geldi. Yüzerek karşı kıyıya
vardılar. Üstleri başları ıpıslaktı, karınları açtı, çok yorulmuşlardı, yürüyecek
gibi değildiler. Gene de birbirlerine gülümsediler. Yalnız güzel kız sarardı.
Nasıl sararmasındı? Sevgilisi birdenbire değişmişti. Yeşiltay da işin
farkındaydı. Çok düşünmüştü, çok işler yapmıştı, çok acı çekmişti. Bu kıyıya
geçer geçmez çektiği acıların, yaşadığı iyi kötü yılların izleri yüzüne, bedenine
işlenivermişti. Yüzü kırışıklar içindeydi, yeşil elma ağacının aldığı yaralar,
Yeşiltay'ın ellerinde, ayaklarında belirmişti. Başında da tek saç kalmamıştı.
Ama o, bunlara aldırmadı. Sevgilisinin sarardığını, üzüldüğünü, belki de
pişman olduğunu görmezlikten geldi.
"Az sonra kente varacağız (скоро до города доберемся). Orada küçük bir evimiz
olacak (там у нас появится маленький дом), sonra çocuklarımız olacak (потом
дети появятся), evimizin bacasından duman eksik olmayacak (из трубы нашего
дома дым не перестанет подниматься: «недоставать не будет»; eksik —
недостаток, нехватка), ben ölürsem ocağımı çocuklarım yakacaklar (если умру,
очаг мои дети будут разжигать), ama yaşadıkça çalışacağım (но пока живу,
буду работать), senin için, çocuklarımız için elimden geleni yapacağım (для тебя,
для детей все от меня зависящее: «из моих рук приходящее» сделаю)!" dedi
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(сказал).
Yeşiltay sözünün eriydi (Ешилтай был человек слова; er — мужчина), yapardı
(так и сделает). Yüzü kırışıklarla dolsa da (хоть и лицо его все в моршинах),
başında saç kalmasa da (хоть и на голове не осталось волос), eski hünerlerini
gösteremese de (хоть прежние чудеса и не может показывать) ne çıkardı (что с
того)? Yüreği hiç değişmemişti (сердце его не изменилось), Yeşiltay gene bizim
bildiğimiz Yeşiltay'dı (Ешилтай был все равно тот Ешилтай, которого мы
знаем).
"Az sonra kente varacağız. Orada küçük bir evimiz olacak, sonra
çocuklarımız olacak, evimizin bacasından duman eksik olmayacak, ben
ölürsem ocağımı çocuklarım yakacaklar, ama yaşadıkça çalışacağım, senin
için, çocuklarımız için elimden geleni yapacağım!" dedi.
Yeşiltay sözünün eriydi, yapardı. Yüzü kırışıklarla dolsa da, başında saç
kalmasa da, eski hünerlerini gösteremese de ne çıkardı? Yüreği hiç
değişmemişti, Yeşiltay gene bizim bildiğimiz Yeşiltay'dı.

Tembel Ahmet (Ленивый Ахмед)
Dünyamızdan çok tembeller geldi geçti (на свете много лентяев было:
«приходили, прошли»), tembellikleri dillere destan oldu (их лень притчей во
языцех стала), ama hiçbiri Tembel Ahmet'e benzemedi (но никто на Ленивого
Ахмеда не был похож), hiçbiri Tembel Ahmet kadar tembel değildi (никто
таким ленивым, как Ленивый Ахмед, не был). Tembel Ahmet tembellerin en
tembeliydi (Ленивый Ахмед из лентяев самый ленивый был), tembellikte
kimsecikler su dökemezdi onun eline (в лени никто ему в подметки не годился:
«воду не мог полить на его руку»; eline su dökemez — быть недостойным
кого-л., не годиться в подметки кому-л). Çalışmak, ufak tefek bir iş yapmak
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şöyle dursun, yerinden bile kalkmazdı bizimki (работать, маленькую вещь
сделать не мог, с места даже не вставал наш /герой/). Şuradan şuraya adım
atmazdı (туда-сюда шагу не делал).
Dünyamızdan çok tembeller geldi geçti, tembellikleri dillere destan oldu, ama
hiçbiri Tembel Ahmet'e benzemedi, hiçbiri Tembel Ahmet kadar tembel
değildi. Tembel Ahmet tembellerin en tembeliydi, tembellikte kimsecikler su
dökemezdi onun eline. Çalışmak, ufak tefek bir iş yapmak şöyle dursun,
yerinden bile kalkmazdı bizimki. Şuradan şuraya adım atmazdı.
Anasının biricik oğluydu, babası da, kardeşleri de ölmüşlerdi (у матери он был
единственный сын, отец и братья его умерли). Anacığı onu da yitirmek
korkusuyla bir dediğini iki etmez (мамочка его из страха потерять его, ему не
перечила: «на сказанное им одно второе не говорила»), her isteğini yerine
getirirdi (все, что он хотел, исполняла; yer — место; getirmek — доставлять),
sıcaktan soğuğa vurdurtmazdı elini (не заставляла его никакими домашними
делами заниматься: «из горячего в холодное не давала совать руку»). Tembel
Ahmet de ocağın başında yan gelip yatar (Ленивый Ахмед же к очагу боком
повернувшись, лежал), hep öyle pinekler dururdu (и все вот так дремал;
pineklemek — дремать). Canı bir şey istedi mi (если ему чего-нибудь хотелось),
bahçeye çıkmak, ya da evdeki odaların en küçüğüne gitmek istedi mi (в сад выйти
или в самую маленькую из комнат в доме (туалет) пойти хотел, если), bir sağa
bir sola sallanmaya başlardı (из стороны в сторону: «направо налево»
покачиваться начинал).
Anasının biricik oğluydu, babası da, kardeşleri de ölmüşlerdi. Anacığı onu da
yitirmek korkusuyla bir dediğini iki etmez, her isteğini yerine getirirdi,
sıcaktan soğuğa vurdurtmazdı elini. Tembel Ahmet de ocağın başında yan
gelip yatar, hep öyle pinekler dururdu. Canı bir şey istedi mi, bahçeye çıkmak,
ya da evdeki odaların en küçüğüne gitmek istedi mi, bir sağa bir sola
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sallanmaya başlardı.
Anası da Tembel Ahmet'in sallanmaya başladığını görür görmez koşup gelir (мать,
что Ленивый Ахмед качаться начал, заметив, подбегала к нему) "Ne var,
yavrum?" diye sorardı (что случилось, сынок, спрашивала). Tembel Ahmet öyle
tembel, öyle tembeldi ki (Ленивый Ахмед такой ленивый, такой ленивый был,
что), istediği şeyi bile söylemez (чего ему хочется, даже не мог сказать), usul
usul sallanmakla yetinirdi (тихо-тихо покачиваться продолжает). Anacığı neler
isteyebileceğini düşünür (мать о его возможных пожеланиях думает), aklına
gelenleri birer birer saymaya başlardı (на ум приходящее по очереди
произносить начинает). "Su mu istiyorsun? Karnın mı acıktı (воды, что ли,
хочешь? проголодался, что ли: «живот твой открыт»)? Bahçeye mi çıkarayım
seni (в сад, что ли, вынести тебя)? Canın gül koklamak mı istedi (тебе: «душе
твоей» розочку понюхать захотелось)? Şey mi edeceksin (что-нибудь сделать
хочешь)?"
Anası da Tembel Ahmet'in sallanmaya başladığını görür görmez koşup gelir,
"Ne var, yavrum?" diye sorardı. Tembel Ahmet öyle tembel, öyle tembeldi ki,
istediği şeyi bile söylemez, usul usul sallanmakla yetinirdi. Anacığı neler
isteyebileceğini düşünür, aklına gelenleri birer birer saymaya başlardı. "Su
mu istiyorsun? Karnın mı acıktı? Bahçeye mi çıkarayım seni? Canın gül
koklamak mı istedi? Şey mi edeceksin?"
Kadıncağız, aklına ne gelirse (бедной женщине на ум что придет), hepsini
sıralardı art arda (все по очереди высказывает; art — спина; art arda — одно за
другим; sıra — ряд; sıralamak — ставить в ряд). Tembel Ahmet'in istediği şeyi
söyledi mi (если то, что Ленивый Ахмед хочет, назовет) Tembel Ahmet
sallanmayı keserdi (Ленивый Ахмед качаться прекращал). "Evet!" derdi üşene
üşene (да, говорил нехотя). Anacığı da yemek istiyorsa yemek getirir (мать, если
он есть хотел, еду приносила), ağzına verip yedirtir (из ложечки: «к его рту
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приблизив» кормила), gezmek istiyorsa sırtına alıp gezdirirdi (если гулять хотел,
на спину взвалив, на прогулку тащила). Bu iş böyle sürer giderdi (так это дело
продолжалось). O sıralarda o olağanüstü olay çıkmasa (если бы, между тем,
необычное происшествие не случилось), daha da sürecekti (так бы и
продолжалось).
Kadıncağız, aklına ne gelirse, hepsini sıralardı art arda. Tembel Ahmet'in
istediği şeyi söyledi mi Tembel Ahmet sallanmayı keserdi. "Evet!" derdi üşene
üşene. Anacığı da yemek istiyorsa yemek getirir, ağzına verip yedirtir, gezmek
istiyorsa sırtına alıp gezdirirdi. Bu iş böyle sürer giderdi. O sıralarda o
olağanüstü olay çıkmasa, daha da sürecekti.
Tembel Ahmet'in oturduğu kentin (в городе, где жил Ленивый Ахмед)
padişahının üç kızı vardı (у падишаха три дочери было). Bir de oğlu vardı ya
kendisini ne zamandır kimsecikler görmezdi (сын тоже был, но его с давних пор
никто не видел), kimi çok uzak bir ülkeye gittiğini (кто-то говорил, что он в
далекую страну уехал), kimi de çoktandır delirdiğini (кто-то, что он давно
сошел с ума), delirdiği için herkesten gizlendiğini (из-за того, что он сошел с
ума, ото всех его скрывали; herkes — каждый) ortaya çıkarılmadığını söylerdi
(не показывался, говорили; orta — середина; ortaya çıkmak — показывать).
Her neyse (было — не было), padişahın üç kızının üçü de evlenecek çağa geldi
(трем дочерям падишаха замуж выходить пора пришла), hattâ büyük kızın
evlenme çağının geçtiği bile söylenebilirdi (даже, кроме того, старшая дочь
засиделась в девках: «замужества срок пропустила» можно было сказать).
Tembel Ahmet'in oturduğu kentin padişahının üç kızı vardı. Bir de oğlu vardı
ya kendisini ne zamandır kimsecikler görmezdi, kimi çok uzak bir ülkeye
gittiğini, kimi de çoktandır delirdiğini, delirdiği için herkesten gizlendiğini,
ortaya çıkarılmadığını söylerdi. Her neyse, padişahın üç kızının üçü de
evlenecek çağa geldi, hattâ büyük kızın evlenme çağının geçtiği bile
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söylenebilirdi.
Ne var ki (однако), koskoca bir padişah kızı olduğu ve sarayda oturduğu için (изза того, что великого падишаха дочерью она была и во дворце жила), "evde
kalmış bir kız" olduğunu (что она была старой девой: «дома оставшаяся
девушка») söylemek zordu (сказать было трудно). Hâlâ evlenmeyişinin nedeni
babasının bu işi hiç düşünmemiş olmasıydı (причиной тому, что она еще не
вышла замуж, должно было быть то, что отец об этом совсем не думал). Ama
en sonunda bir gün düşündü (но, в конце концов, однажды задумался), üç
kızının üçünü birden evlendirmeye karar verdi (всех трех дочерей сразу замуж
выдать решил). Nedense tuhaf şeyleri severdi (только необычные вещи он
любил). Bunun için, kızlarına "Nasıl kocalar istiyorsunuz?" dedi (поэтому у
дочерей, каких мужей вы хотите, спросил).
Ne var ki, koskoca bir padişah kızı olduğu ve sarayda oturduğu için, "evde
kalmış bir kız" olduğunu söylemek zordu. Hâlâ evlenmeyişinin nedeni
babasının bu işi hiç düşünmemiş olmasıydı. Ama en sonunda bir gün düşündü,
üç kızının üçünü birden evlendirmeye karar verdi. Nedense tuhaf şeyleri
severdi. Bunun için, kızlarına "Nasıl kocalar istiyorsunuz?" dedi.
Büyük kız iyice olmuş (старшая дочь перезрелый), hafiften de içi geçmiş bir
karpuz getirdi (слегка внутри подпорченный арбуз принесла). Ortanca kız
olgun (средняя дочь спелый), hem de kocaman bir karpuz seçti (и огромный
арбуз выбрала). Padişahın küçük kızı tuhaflıktan hoşlanmaz (младшая дочь
падишаха странности не любила), kısacık, dümdüz yollar dururken (короткими
и прямыми путями она шла) dolambaçlı yollardan gitmeyi hiç mi hiç sevmezdi
(извилистыми путями ходить ну совсем не любила), biraz da sinirliydi (к тому
же у нее был крутой нрав: «была раздраженной, чувствительной»; sinir —
нервы). Bu nedenle babasına kızdı (поэтому на отца разозлилась), daha hiç
olmamış (еще совсем не зрелый), çekirdekleri bile bitmemiş (без косточек даже)
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bir karpuz verdi eline (арбуз отдала ему в руки).
Büyük kız iyice olmuş, hafiften de içi geçmiş bir karpuz getirdi. Ortanca kız
olgun, hem de kocaman bir karpuz seçti. Padişahın küçük kızı tuhaflıktan
hoşlanmaz, kısacık, dümdüz yollar dururken dolambaçlı yollardan gitmeyi
hiç mi hiç sevmezdi, biraz da sinirliydi. Bu nedenle babasına kızdı, daha hiç
olmamış, çekirdekleri bile bitmemiş bir karpuz verdi eline.
Padişah büyük kızının karpuzunu gördükten sonra (падишах старшей дочери
арбуз увидев), onu birinci vezirinin oğluyla evlendirmeye karar verdi (ее за сына
первого визира выдать решил). Birinci vezirin oğlu akıllı uslu ve olgun bir
adamdı (сын первого визира умный, благородный и зрелый человек) pek
olgundu (очень зрелый), hem bilgili ve çalışkandı (и образованный, и
работящий), hem de kendinden büyüklerin her isteğini yerine getirmeye çalışırdı
(кроме того, все желания старших исполнять старался). Ortanca kızını ikinci
vezirin oğluna verdi (среднюю дочь за сына второго визира отдал). İkinci
vezirin oğlu yirmi beş, yirmi altı yaşlarındaydı (сыну второго визира было
двадцать пять-двадцать шесть лет), olgunluğunun eşiğine geliyordu (в период
зрелости входил), o da çalışkan bir adamdı, babasının sözünden çıkmazdı (он
тоже был трудолюбивым человеком, словам отца не перечил; çıkmak —
выходить). Üstelik yapılı ve güçlüydü, tuttuğunu koparırdı (кроме того, он был
хорошо сложен и силен, своего не упускал: «то, что поймал, не отпускал»;
üstelik — вдобавок).
Padişah büyük kızının karpuzunu gördükten sonra, onu birinci vezirinin
oğluyla evlendirmeye karar verdi. Birinci vezirin oğlu akıllı uslu ve olgun bir
adamdı, pek olgundu, hem bilgili ve çalışkandı, hem de kendinden büyüklerin
her isteğini yerine getirmeye çalışırdı. Ortanca kızını ikinci vezirin oğluna
verdi. İkinci vezirin oğlu yirmi beş, yirmi altı yaşlarındaydı, olgunluğunun
eşiğine geliyordu, o da çalışkan bir adamdı, babasının sözünden çıkmazdı.
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

85

Üstelik yapılı ve güçlüydü, tuttuğunu koparırdı.
Padişah küçük kızının getirdiği karpuzu kesince (когда падишах младшей
дочерью принесенный арбуз разрезал) gözlerine inanamadı (он не мог
поверить своим глазам). Karpuz hamdı, çekirdekleri bile yoktu (арбуз был
незрелым, у него семечек даже не было). Bunda bir yanlışlık da olamazdı (и
здесь ошибки быть не могло). Küçük kızı hem en güzel, hem en akıllı kızıydı
(младшая дочь и самая красивая, и самая умная была), hiç yanlışlık yapmazdı
(никогда не ошибалась). Öyleyse ham bir karpuz seçmesinin içinde (а значит, в
том, что она незрелый арбуз выбрала) bir bit yeniği vardı (было что-то не то;
bit yeneği — скрытый изъян, червоточина). Düpedüz alay etmek derlerdi bunun
adına (точнее, такое называли насмешкой). Padişah küplere bindi (падишах
пришел в ярость: «на чашки залез»; küplere binmek — сильно рассердиться).
Serde padişahlık vardı (он же был падишахом: «на голове чалма падишаха
была»; serde… var — (шутл.) он у нас ведь…, имеются еще и…), içinden kızını
öldürtmek bile geçti (даже подумывал дочь свою казнить). Ama bunu yapmadı,
kendini tuttu (но этого не сделал, себя сдержал). Kendini tuttu ya kızından öç
almaktan geri durmadı (сдержался, но дочери отомстить: «месть взять» не
расхотел; geri — назад, обратно).
Padişah küçük kızının getirdiği karpuzu kesince gözlerine inanamadı. Karpuz
hamdı, çekirdekleri bile yoktu. Bunda bir yanlışlık da olamazdı. Küçük kızı
hem en güzel, hem en akıllı kızıydı, hiç yanlışlık yapmazdı. Öyleyse ham bir
karpuz seçmesinin içinde bir bit yeniği vardı. Düpedüz alay etmek derlerdi
bunun adına. Padişah küplere bindi. Serde padişahlık vardı, içinden kızını
öldürtmek bile geçti. Ama bunu yapmadı, kendini tuttu. Kendini tuttu ya
kızından öç almaktan geri durmadı.
Seçtiği karpuz gibi bir adamla (за такого же, как выбранный ею арбуз, человека)
evlendirecekti onu (выдаст замуж ее). Ülkesinin dört bir yanında tellallar bağırttı
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(на четыре стороны своей страны заставил глашатаев кричать; bağırmak —
кричать; bağırtmak — заставить кричать, приказать кричать), ülkenin en
tembel, en mızmız, en uyuşuk, en aptal, en ham, en işe yaramaz adamına kızını
vermek istediğini bildirtti (что за самого ленивого, самого капризного, самого
вялого, самого глупого, самого незрелого, самого беспомощного человека
свою дочь отдать хочет, заставил сообщить; yaramak — годиться).
Tembellerden, mızmızlardan aptallardan çok, açıkgözleri sevindirdi bu karar
(больше чем все ленивые, капризные и глупые, этому решению обрадовались
хитрецы). Açıkgözler, böyle güzel bir fırsatı kaçırmak istemediler (хитрецы
такую хорошую возможность упустить не хотели). Türlü türlü kılıklara girdiler
(переоделись: «различные облики приняли»), padişahın önüne geldiler (перед
падишахом предстали), etmedik budalalık bırakmadılar (не осталось глупостей,
которых бы они не сделали), tembelliklerini, mızmızlıklarını göstermeye
çalıştılar (свою лень и капризы демонстрировать стараются).
Seçtiği karpuz gibi bir adamla evlendirecekti onu. Ülkesinin dört bir yanında
tellallar bağırttı, ülkenin en tembel, en mızmız, en uyuşuk, en aptal, en ham,
en işe yaramaz adamına kızını vermek istediğini bildirtti. Tembellerden,
mızmızlardan aptallardan çok, açıkgözleri sevindirdi bu karar. Açıkgözler,
böyle güzel bir fırsatı kaçırmak istemediler. Türlü türlü kılıklara girdiler,
padişahın önüne geldiler, etmedik budalalık bırakmadılar, tembelliklerini,
mızmızlıklarını göstermeye çalıştılar.
Birçokları bunu başardı da (многим это удалось). Su katılmamış aptallar gibi (как
последние дураки: «неразбавленные»; katılmak — добавляться,
примешиваться), çalışma nedir bilmeyen tembeller gibi (что такое работа не
знающие лентяи) görünenler oldu (выглядели), ama bunların hiçbiri (но из них
никто), sarayın kapısından çıkar çıkmaz (за двери дворца выйдя) eski durumuna
dönmekte gecikmedi (в прежнее обличие вернуться не замедлил). Hiçbiri bir
padişahın kendinden daha akıllı olabileceğini, arkasından bakacağını düşünmemişti
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(никто не подумал, что падишах их умнее был и за ними подглядывал). Bu
nedenle umutları boşa çıktı (поэтому их надежды испарились: «в пустую
вышли»). Bir sürü sopa yediler bu yüzden (несколько раз палками их высекли:
«они палки съели» по этой причине), eşek sudan gelinceye kadar dövüldüler
(отдубасили их: «до тех пор, пока осел из воды не выйдет, били»). Tellallar
kentin dört bir yanında bağırmayı sürdürdüler (глашатаи на четыре стороны
кричать продолжали). Sesleri Tembel Ahmet'in kulağına kadar geldi (их голоса
и до ушей Ленивого Ахмеда дошли). Tembel Ahmet tellalların bağırtısını
duyunca (Ленивый Ахмед, глашатаев крики услышав) yüzünü buruşturdu
(поморщился), bir o yana, bir bu yana sallanmaya başladı (из стороны в сторону
качаться начал). Anasını yanına çağırdı (мать к себе подозвал).
Birçokları bunu başardı da. Su katılmamış aptallar gibi, çalışma nedir
bilmeyen tembeller gibi görünenler oldu, ama bunların hiçbiri, sarayın
kapısından çıkar çıkmaz eski durumuna dönmekte gecikmedi. Hiçbiri bir
padişahın kendinden daha akıllı olabileceğini, arkasından bakacağını
düşünmemişti. Bu nedenle umutları boşa çıktı. Bir sürü sopa yediler bu
yüzden, eşek sudan gelinceye kadar dövüldüler. Tellallar kentin dört bir
yanında bağırmayı sürdürdüler. Sesleri Tembel Ahmet'in kulağına kadar
geldi. Tembel Ahmet tellalların bağırtısını duyunca yüzünü buruşturdu, bir o
yana, bir bu yana sallanmaya başladı. Anasını yanına çağırdı.
"Ana gel de şu kulaklarımı tut (мать, иди и уши мои руками закрой), dışarıda
bağırıp duruyorlar (на улице все кричат и кричат), kulağımı çınlatıyorlar (в ушах
звенит), rahatsız oluyorum (это меня беспокоит)," dedi.
Anası bu dediğini yerine getirmedi (мать то, что он сказал, не исполнила); tam
tersine, bu sese kulak vermesini söyledi (наоборот, этот голос послушать
сказала). Tembel Ahmet öylesine tembeldi ki (Ленивый Ахмед был таким
ленивым, что), tellalların ne söylediklerini anlamaya bile çalışmadı (то, что
глашатаи говорили, понять даже и не пытался). Ama anası yalvardı (но мать
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его взмолилась):
"Ahmet'im, Tembel Ahmet'im (ах, Ахмед мой, Ленивый Ахмед мой), gel dinle
sözümü (пойди, послушай мои слова), padişaha git, bir görün (иди к падишаху,
покажись). Belki de kızını sana verir (может быть, свою дочь за тебя отдаст).
Bir gün benim gözlerim kapanırsa, durumun ne olur (однажды я умру: «если
глаза мои закроются», с тобой что будет)? Padişahın kızını alırsan (а если дочь
падишаха получишь), ölünceye kadar rahat edersin (до самой смерти будешь
жить спокойно), gel dinle sözümü (пойди, послушай мои слова)," dedi.
"Ana gel de şu kulaklarımı tut, dışarıda bağırıp duruyorlar, kulağımı
çınlatıyorlar, rahatsız oluyorum," dedi.
Anası bu dediğini yerine getirmedi; tam tersine, bu sese kulak vermesini
söyledi. Tembel Ahmet öylesine tembeldi ki, tellalların ne söylediklerini
anlamaya bile çalışmadı. Ama anası yalvardı:
"Ahmet'im, Tembel Ahmet'im, gel dinle sözümü, padişaha git, bir görün.
Belki de kızını sana verir. Bir gün benim gözlerim kapanırsa, durumun ne
olur? Padişahın kızını alırsan, ölünceye kadar rahat edersin, gel dinle
sözümü," dedi.
Ama Tembel Ahmet hiç oralı olmadı (но Ленивый Ахмед не обращает
внимания: «словно не местный»). Olmadı ya anası da yalvarmakla kalmadı (не
обращает, но мать его на уговорах не остановилась). Oğlunun tembelliğine
güveniyor (в лень своего сына верила), bu güzel fırsatı kaçırmak istemiyordu
(такую хорошую возможность упускать не хотела). Tembel Ahmet'i sırtladığı
gibi saraya vardı (Ленивого Ахмеда, чуть ли не на спину взвалив, до дворца
дотащила), padişahın önüne bıraktı (перед лицом падишаха оставила). Padişah
şaşırdı kaldı (падишах оторопел; şaşırmak — теряться, недоумевать; kalmak
— остаться /здесь передает удивленное состояние/). Böyle koskocaman bir
adamın, anasının sırtına bineceği hiç aklına gelmezdi (что такой громадный
мужчина на спине у матери мог сидеть, ему и в голову не приходило). Bunun
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da bir düzen, bir oyun olduğunu düşündü (подумал, что это тоже хитрость,
розыгрыш). İşin iç yüzünü anlamak için (суть дела чтобы понять) Tembel
Ahmet'e sorular sordu (Ленивому Ахмеду стал вопросы задавать). Tembel
Ahmet soruların hiçbirine yanıt vermedi (Ленивый Ахмед ни на один из его
вопросов ответ не дал). Yalnız bön bön anasına baktı (только тупо на мать
смотрел):
Ama Tembel Ahmet hiç oralı olmadı. Olmadı ya anası da yalvarmakla
kalmadı. Oğlunun tembelliğine güveniyor, bu güzel fırsatı kaçırmak
istemiyordu. Tembel Ahmet'i sırtladığı gibi saraya vardı, padişahın önüne
bıraktı. Padişah şaşırdı kaldı. Böyle koskocaman bir adamın, anasının sırtına
bineceği hiç aklına gelmezdi. Bunun da bir düzen, bir oyun olduğunu
düşündü. İşin iç yüzünü anlamak için Tembel Ahmet'e sorular sordu. Tembel
Ahmet soruların hiçbirine yanıt vermedi. Yalnız bön bön anasına baktı:
"Ana, bu adam ne diyor (мать, этот человек что говорит)? Ben böyle uzun
sözleri anlamam (я такие длинные речи не понимаю). Uzun uzun da konuşamam
(и сам долго говорить не могу). Ona söyle de sussun (скажи ему, чтобы
замолчал)!" dedi (говорил).
Çok da şapşal bir görünüşü vardı (очень вялым он выглядел: «его вид был»),
padişah nerdeyse kahkahayı koparacaktı (падишах чуть было не рассмеялся;
kahkaha — хохот; koparmak — отрывать, разрывать), ama koparmadı (но не
засмеялся), kızmış gibi davrandı (вел себя так, словно был разозлен):
"Defol burdan! (убирайся отсюда) Böyle tembel adam görmedim (я такого
ленивого человека не видел)! Şimdi seni ayaklarımın altına alırım, ezerim
(сейчас как подниму над тобой ногу: «возьму тебя под мои ноги» и
растопчу)!" diye haykırdı (закричал).
Tembel Ahmet kılını bile kıpırdatmadı (Ленивый Ахмед даже не пошевелился:
«волосом не пошевелил»). Korka korka anasına baktı (испуганно посмотрел на
мать), gözlerinde yaşlar vardı (в глазах его были слезы). Padişah yerinden sıçradı
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(падишах вскочил с места):
"Defolun!" diye yineledi (проваливайте, повторил).
"Ana, bu adam ne diyor? Ben böyle uzun sözleri anlamam. Uzun uzun da
konuşamam. Ona söyle de sussun!" dedi.
Çok da şapşal bir görünüşü vardı, padişah nerdeyse kahkahayı koparacaktı,
ama koparmadı, kızmış gibi davrandı:
"Defol burdan! Böyle tembel adam görmedim! Şimdi seni ayaklarımın altına
alırım, ezerim!" diye haykırdı.
Tembel Ahmet kılını bile kıpırdatmadı. Korka korka anasına baktı,
gözlerinde yaşlar vardı. Padişah yerinden sıçradı:
"Defolun!" diye yineledi.
Anası Tembel Ahmet'i gene sırtına aldı (мать Ленивого Ахмеда снова на спину
взвалила), ıkına sıkına götürdü (тяжело дыша, понесла). Padişah onların da
arkasından baktı (падишах же смотрел им вслед). Kadıncağız, Tembel Ahmet'i
sırtına almış (бедная женщина Ленивого Ахмеда на спину подняла), yavaş
yavaş gidiyordu (медленно-медленно шла). Gelen geçen şaşkın şaşkın bakıyor
(проходящие удивленно оглядывались), ama Tembel Ahmet hiçbirini
umursamıyordu (но Ленивый Ахмед ни на кого внимание не обращал).
Bunları gördükten sonra (после увиденного), padişahın hiç kuşkusu kalmadı (у
падишаха никаких сомнений не осталось). Aradığı adamı bulmuştu (человек,
которого он искал, найден), dünyayı arasa bundan tembelini, bundan mızmızını
bulamazdı (на всем свете ленивее и капризнее его не найти; aramak — искать;
arasa — если будет искать).
Anası Tembel Ahmet'i gene sırtına aldı, ıkına sıkına götürdü. Padişah onların
da arkasından baktı. Kadıncağız, Tembel Ahmet'i sırtına almış, yavaş yavaş
gidiyordu. Gelen geçen şaşkın şaşkın bakıyor, ama Tembel Ahmet hiçbirini
umursamıyordu.
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Bunları gördükten sonra, padişahın hiç kuşkusu kalmadı. Aradığı adamı
bulmuştu, dünyayı arasa bundan tembelini, bundan mızmızını bulamazdı.
Hemen buyruk çıkarıp (сразу приказ издал) düğün hazırlıklarının başlamasını
söyledi (к свадьбе подготовку начать повелел). Üç düğün bir arada yapıldı (три
свадьбы сразу были сыграны). Yenildi, içildi, gülündü, eğlenildi (ели, пили,
веселились, развлекались), düğün kırk gün, kırk gece sürdü (свадьба сорок дней,
сорок ночей длилась). En sonunda bitti (в конце концов, окончилась). Gelinler
yeni evlerine gönderildi (невесты в новые дома отправлены были). Küçük kız
da çeyizleriyle birlikte Tembel Ahmet'in evine geldi (младшая дочь вместе с
приданым в дом Ленивого Ахмеда пришла).
Hemen buyruk çıkarıp düğün hazırlıklarının başlamasını söyledi. Üç düğün
bir arada yapıldı. Yenildi, içildi, gülündü, eğlenildi, düğün kırk gün, kırk gece
sürdü. En sonunda bitti. Gelinler yeni evlerine gönderildi. Küçük kız da
çeyizleriyle birlikte Tembel Ahmet'in evine geldi.
Koskoca bir padişah kızıydı (она была дочерью великого падишаха), padişah da
kızlarına çeyiz verirken ayrılık gözetmemişti (падишах, дочерям приданое
выдавая, не поскупился; ayrılık — разделение, расставание; gözetmek —
смотреть, присматривать). Bunun için, padişahın güzel kızı (поэтому
красивая дочь падишаха), çeyizini Tembel Ahmet'in küçük evine yerleştirmekte
güçlük çekti (с размещением своего приданого в маленьком доме Ленивого
Ахмеда испытывала трудности). Kimini üst üste yığdı (что-то друг на друга
взгромоздила), kimini de karyolanın altına yerleştirdi (что-то под кровать
запихнула). Tembel Ahmet bir köşede oturup bütün bunlara aptal aptal bakmakla
yetindi (Ленивый Ахмед в углу сидел и на все на это тупо посматривал;
yetinmek — ограничиваться). Kız da bir şey söylemedi, ne güldü, ne ağladı, ne
şaşırdı (девушка ничего не говорила, не смеялась, не плакала, не удивлялась).
Tembel Ahmet'in ne mal olduğunu çoktan öğrenmişti (что за тип был Ленивый
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Ахмед, она давно поняла).
Koskoca bir padişah kızıydı, padişah da kızlarına çeyiz verirken ayrılık
gözetmemişti. Bunun için, padişahın güzel kızı, çeyizini Tembel Ahmet'in
küçük evine yerleştirmekte güçlük çekti. Kimini üst üste yığdı, kimini de
karyolanın altına yerleştirdi. Tembel Ahmet bir köşede oturup bütün bunlara
aptal aptal bakmakla yetindi. Kız da bir şey söylemedi, ne güldü, ne ağladı, ne
şaşırdı. Tembel Ahmet'in ne mal olduğunu çoktan öğrenmişti.
Tembel Ahmet anlı şanlı bir padişah kızı almıştı (Ленивый Ахмед
могущественного падишаха дочь /в жены/ взял), koskoca bir padişah damadı
olmuştu (великого падишаха стал зятем; damat — зять султана) ya yaşayışı
hiç mi hiç değişmemişti (стал, но жизнь его совсем не изменилась). Gene bir
şey istedi mi sallanmaya başlıyor (снова как что-нибудь захочет, качаться
начинает), anası koşup gelerek isteyebileceği şeyleri saymaya başlıyordu (мать
его прибегает, то, что он может хотеть, перечислять начинает). Hemen yerine
getiriyordu istediğini (сразу же исполняет желаемое). Padişah kızı bir köşeye
çekilip bakıyor, kendi kendini yiyordu (дочь падишаха, отойдя в угол, смотрела,
терзалась: «сама себя ела»). Ama kızdığını belli etmiyordu şimdilik (но злость
свою не показывала пока). Bir gün gene Tembel Ahmet sallanmaya başlayıp da
(однажды, когда Ленивый Ахмед снова раскачиваться начал) "Ayakyoluna mı
gideceksin?" sözünü "Evet!" diye yanıtlayınca (на вопрос «во двор, что ли,
хочешь» ответ «да» услышав; ayakyolu — отхожее место), padişahın kızı
gülümsedi (дочь падишаха улыбнулась), kalktı, kaynanasının önüne geçti
(встала, свекрови дорогу преградила; geçmek — пересекать).
"Sen yorulma, kocamı ben götüreceğim!" dedi (не беспокойся, своего мужа я
сама отнесу).
Tembel Ahmet anlı şanlı bir padişah kızı almıştı, koskoca bir padişah damadı
olmuştu ya yaşayışı hiç mi hiç değişmemişti. Gene bir şey istedi mi sallanmaya
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başlıyor, anası koşup gelerek isteyebileceği şeyleri saymaya başlıyordu.
Hemen yerine getiriyordu istediğini. Padişah kızı bir köşeye çekilip bakıyor,
kendi kendini yiyordu. Ama kızdığını belli etmiyordu şimdilik. Bir gün gene
Tembel Ahmet sallanmaya başlayıp da "Ayakyoluna mı gideceksin?" sözünü
"Evet!" diye yanıtlayınca, padişahın kızı gülümsedi, kalktı, kaynanasının
önüne geçti.
"Sen yorulma, kocamı ben götüreceğim!" dedi.
Tembel Ahmet'in anası şaşırdı (мать Ленивого Ахмеда удивилась), "Aman kızım,
etme, eyleme, sen bir padişah kızısın (Боже, дочь моя, не делай этого, ты же
дочь падишаха; eylemek — делать, создавать), incesin, güzelsin, şöylesin
böylesin, bu iş sana yaraşır mı (ты тоненькая, красивая, такая-растакая, такое
дело подобает ли тебе делать)?" deyip uzun uzun yalvardıysa da (долго-долго
приговаривала; yalvarmak — просить, умолять) padişahın kızı dinlemek bile
istemedi (но дочь падишаха слышать даже не хотела).
"Kocamdır, elbette götürürüm!" diye yanıtladı (он муж мой, конечно понесу его
я, ответила).
Tembel Ahmet'i sırtına aldı (Ленивого Ахмеда на спину взвалила). Aldı, ama
dilediği yere götürmedi onu (взвалила, но туда, куда он хотел, не отнесла его).
Dosdoğru mutfağa getirdi (прямёхонько на кухню отнесла; doğru — прямой).
Tembel Ahmet'in anası şaşırdı, "Aman kızım, etme, eyleme, sen bir padişah
kızısın, incesin, güzelsin, şöylesin böylesin, bu iş sana yaraşır mı?" deyip uzun
uzun yalvardıysa da padişahın kızı dinlemek bile istemedi.
"Kocamdır, elbette götürürüm!" diye yanıtladı.
Tembel Ahmet'i sırtına aldı. Aldı, ama dilediği yere götürmedi onu. Dosdoğru
mutfağa getirdi.
Kapıyı kapattıktan sonra (дверь закрыв), Tembel Ahmet'i var gücüyle yere fırlattı
(Ленивого Ахмеда со всей силы на пол бросила). Tembel Ahmet neye
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uğradığını bilemedi (Ленивый Ахмед, что случилось, не понял), hüngür hüngür
ağlamaya başladı (плакать начал; hüngür hüngür — подражание плачу,
рыданию). Padişahın kızı kulak asmadı (дочь падишаха не обращала внимание;
kulak — ухо; asmak — подвешивать). Bu kadarla kalsa gene iyi (и на этом если
бы остановилась)! Ama nerde (но где там)? Hemen ocağa gitti (сразу подошла
к очагу). Ocaktan uçları alev alev odunlar çekip (из очага с раскаленным
концом полено вытянув; alev — пламя, язык пламени) bir güzel dövdü Tembel
Ahmet'i (очень сильно избила Ленивого Ахмеда). Başında, sırtında, elinde,
kolunda, kaba etlerinde (на голове, на спине, на кистях, на руках, на заду:
«грубое мясо»; kaba et — ягодицы) çürütmedik yer bırakmadı (живого места не
оставила; çürütmek — сгноить; вялить /мясо/). Odunlardan kıvılcımlar sıçradı
(от полена искры летели). Tembel Ahmet uzun zaman tembellikten kurtulamadı
(Ленивый Ахмед долгое время от лени не мог избавиться). Olduğu yerde
durdu, upuzun uzanıp kaldı (на месте лежал, растянувшись).
Kapıyı kapattıktan sonra, Tembel Ahmet'i var gücüyle yere fırlattı. Tembel
Ahmet neye uğradığını bilemedi, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Padişahın
kızı kulak asmadı. Bu kadarla kalsa gene iyi! Ama nerde? Hemen ocağa gitti.
Ocaktan uçları alev alev odunlar çekip bir güzel dövdü Tembel Ahmet'i.
Başında, sırtında, elinde, kolunda, kaba etlerinde çürütmedik yer bırakmadı.
Odunlardan kıvılcımlar sıçradı. Tembel Ahmet uzun zaman tembellikten
kurtulamadı. Olduğu yerde durdu, upuzun uzanıp kaldı.
Ama böyle yatıp duracak olursa (но вот так дальше валяться), tatlı candan olmak
vardı (лишиться жизни: «милой души» значило; tatlı — сладкий). Bunun için
bütün gücünü toplayıp (поэтому все силы собрал) yerinden sıçrayarak kapıya
koştu (с места вскочив, к двери побежал). Kapı kilitliydi (дверь была заперта),
zorladı, açamadı (ломать ее стал, открыть не смог; zorlamak — принуждать,
употреблять усилия; zor — сила). Soluğu pencerede aldı (дыхание у окна
перевел). Pencereyi açtı, kendini aşağıya attı (окно открыл, вниз выпрыгнул:
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

95

«себя бросил»). Sırt üstü düştü (на спину упал), yığıldı kaldı (валяться остался).
Her yanı sızlıyor (бока его болят), ateş gibi yanıyordu (словно огнем горят), bir
zaman kımıldayamadı (долгое время не мог пошевелиться). Gözleri hep
pencerede (глаза все к окну прикованы), karısında (к жене), karısının elindeki
odundaydı (к полену в ее руке). Karısı pencereden aşağıya doğru eğildi (жена его
высунулась из окна прямо вниз):
Ama böyle yatıp duracak olursa, tatlı candan olmak vardı. Bunun için bütün
gücünü toplayıp yerinden sıçrayarak kapıya koştu. Kapı kilitliydi, zorladı,
açamadı. Soluğu pencerede aldı. Pencereyi açtı, kendini aşağıya attı. Sırt üstü
düştü, yığıldı kaldı. Her yanı sızlıyor, ateş gibi yanıyordu, bir zaman
kımıldayamadı. Gözleri hep pencerede, karısında, karısının elindeki
odundaydı. Karısı pencereden aşağıya doğru eğildi:
"Tembelliği, mızmızlığı bırak artık (лениться, капризничать бросай отныне), git,
çalış, adam ol (уходи, работай, человеком стань), adam olmadan gelme!" diye
seslendi (пока человеком не станешь, не возвращайся, крикнула).
Sonra pencereyi kapatıp odasına gitti (потом, окно закрыв, в комнату ушла).
Tembel Ahmet'in anası oğlunun çığlıklarını (мать Ленивого Ахмета сына своего
стоны) ve sırtına inen odunların şakırtısını duymuştu (и на спину опускаемого
полена удары слышала) ya padişahın kızından çok korkmuştu doğrusu (но
дочери падишаха очень испугавшись), yerinden kımıldamayı göze alamamıştı (с
места подняться не посмела). Yerinden kımıldayamadığı gibi bir şey de soramadı
(как не смогла пошевелиться, так и ничего спросить не смогла). Gelini de
hiçbir şey söylemedi (невестка ее тоже ничего не говорила). Oturdu, elindeki
sopayı yanına koydu (села, палку, что была в руке, рядом поставила). Yemek
pişirdi (еду приготовила), nakış işledi (вышивкой занялась), çok güzel bir sesi
vardı (у нее был очень красивый голос), türkü söyledi (песню: «тюркю» стала
петь), hiç de öyle üzgün, hiç de öyle kızgın görünmedi (что она расстроена или
рассержена, виду не подала).
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"Tembelliği, mızmızlığı bırak artık, git, çalış, adam ol, adam olmadan
gelme!" diye seslendi.
Sonra pencereyi kapatıp odasına gitti. Tembel Ahmet'in anası oğlunun
çığlıklarını ve sırtına inen odunların şakırtısını duymuştu ya padişahın
kızından çok korkmuştu doğrusu, yerinden kımıldamayı göze alamamıştı.
Yerinden kımıldayamadığı gibi bir şey de soramadı. Gelini de hiçbir şey
söylemedi. Oturdu, elindeki sopayı yanına koydu. Yemek pişirdi, nakış işledi,
çok güzel bir sesi vardı, türkü söyledi, hiç de öyle üzgün, hiç de öyle kızgın
görünmedi.
Tembel Ahmet, epey bir zaman yattıktan sonra (Ленивый Ахмед, долгое время
провалявшись) ayağa kalktı (на ноги встал). Her yanı sızlıyordu, karnı da açtı
(бока болят, кушать хочется). Evin çevresinde dolaştı (вокруг дома стал
ходить), içeriye girmeyi gözü kesmedi (внутрь войти не решился; kesmek —
резать), korktu (боялся). Anası da aşağıya inip bir şey getirmedi (и мать его
вниз не спустилась, ничего не принесла). Tembel Ahmet başka yol kalmadığını
anlayınca (Ленивый Ахмед понял, что другого пути не осталось), ömründe ilk
kez (в жизни своей первый раз), hem de yürüye yürüye çarşıya gitti (да еще и
пешком на рынок пошел). Sonra hiç akla sığmayacak (потом в голове
неукладывающуюся; akıl — разум), kendisinden beklenmeyecek bir şey yaptı (от
себя самого неожидаемую вещь сделал), çalıştı (поработал)! Akşama kadar
çalıştı (до вечера работал), hamallık etti (носильщиком работал), beş kuruş
kazandı (пять курушей заработал). Beş kuruşun bir kuruşuyla peynir ekmek aldı
(на один из пяти курушей сыр и хлеб купил), karnını doyurdu (наелся: «живот
наполнил»). Kalan parasını cebine koyup evinin kapısına geldi (оставшиеся
деньги в карман положил, к двери дома подошел). Kapıyı çaldı (в дверь
постучался). Anası aşağıya indi (мать его вниз спустилась):
Tembel Ahmet, epey bir zaman yattıktan sonra ayağa kalktı. Her yanı
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sızlıyordu, karnı da açtı. Evin çevresinde dolaştı, içeriye girmeyi gözü kesmedi,
korktu. Anası da aşağıya inip bir şey getirmedi. Tembel Ahmet başka yol
kalmadığını anlayınca, ömründe ilk kez, hem de yürüye yürüye çarşıya gitti.
Sonra hiç akla sığmayacak, kendisinden beklenmeyecek bir şey yaptı, çalıştı!
Akşama kadar çalıştı, hamallık etti, beş kuruş kazandı. Beş kuruşun bir
kuruşuyla peynir ekmek aldı, karnım doyurdu. Kalan parasını cebine koyup
evinin kapısına geldi. Kapıyı çaldı. Anası aşağıya indi:
"Kim o?" diye sordu (кто там, спросила).
"Benim," dedi Tembel Ahmet (я, сказал Ленивый Ахмед), "benim, ben, Tembel
Ahmet'im (я это, я, Ленивый Ахмед)!"
Anası kapıyı açtı (мать открыла дверь).
"Ahmet'im, Tembel Ahmet'im, ciğer köşem, gelsene (Ахмед, Ленивый Ахмед
мой, дитя мое любимое, заходи; çiğer — печень; köşe — уголок)!" dedi.
"Gelsene içeri (заходи внутрь)!"
Tembel Ahmet, omuz silkti (плечами пожал), anasının sözlerini işitmemiş gibiydi
(материны слова не слышал словно).
"Hanım evde mi?" dedi (жена моя дома, спросил).
"Evde (дома)!"
"Odun elinde mi (полено в руке)?"
"Elinde (в руке)!"
Tembel Ahmet korkusundan titredi (Ленивый Ахмед от страха затрясся), dört
kuruşu anasına verdi (четыре куруша матери отдал).
"Al, sen şunu hanıma ver, ben gidiyorum (возьми, вот это отдай моей жене, я
ухожу)! Sonra gene geleceğim (позже снова приду)!" dedi.
"Kim o?" diye sordu.
"Benim," dedi Tembel Ahmet, "benim, ben, Tembel Ahmet'im!"
Anası kapıyı açtı.
"Ahmet'im, Tembel Ahmet'im, ciğer köşem, gelsene!" dedi. "Gelsene içeri!"
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Tembel Ahmet, omuz silkti, anasının sözlerini işitmemiş gibiydi.
"Hanım evde mi?" dedi.
"Evde!"
"Odun elinde mi?"
"Elinde!"
Tembel Ahmet korkusundan titredi, dört kuruşu anasına verdi.
"Al, sen şunu hanıma ver, ben gidiyorum! Sonra gene geleceğim!" dedi.
Anası yalvardı (мать его умоляла), yakardı (молила), ellerine sarıldı (за руки
хватала; sarılmak — завертываться, обвиваться), kalmasını, odasına çıkmasını
söylediyse de dinletemedi (чтобы он остался, из комнаты не выходил говорила
хотя, но заставить послушаться не смогла; dinlemek — слушать; dinletmek —
заставить слушать; dinletmemek — не заставить слушать; dinletememek —
не смочь заставить слушать). Tembel Ahmet omuz silkti, yürüdü gitti
(Ленивый Ахмед пожал плечами и ушел). Anacığı çok üzgündü, ama ne gelirdi
elinden (его бедная матушка очень расстроилась, но что она могла поделать)?
Kapıyı kapayıp yukarı çıktı (дверь закрыв, наверх поднялась). Dört kuruşu
gelinin eline verdi (четыре куруша невестке в руки отдала):
"Bunu sana Tembel Ahmet yolladı (это тебе Ленивый Ахмед передал)," dedi.
Padişahın kızı dört kuruşu aldı (дочь падишаха четыре куруша взяла), uzun uzun
baktı (долго-долго смотрела), sonra çok güzel bir kutu buldu (потом очень
красивую шкатулку нашла), dört kuruşu içine koyup kapattı (четыре куруша
внутрь положив, закрыла).
"Hadi göreyim seni, Tembel Ahmet (ну-ка посмотрим на тебя, Ленивый Ахмед)!
Hadi göster kendini, Tembel Ahmet (ну-ка покажи себя, Ленивый Ахмед)!" diye
mırıldandı (пробормотала).
Kutuyu kıvançla göğsüne bastırdı (шкатулку с гордостью к груди прижала).
Kutuyu göğsüne bastırışını görenler (те, кто видел, как она шкатулку к груди
прижимала): "Bu kız ya parayı, ya Tembel Ahmet'i çok seviyor!" derlerdi (эта
девушка или деньги, или Ленивого Ахмеда очень любит, говорили).
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Anası yalvardı, yakardı, ellerine sarıldı, kalmasını, odasına çıkmasını
söylediyse de dinletemedi. Tembel Ahmet omuz silkti, yürüdü gitti. Anacığı
çok üzgündü, ama ne gelirdi elinden? Kapıyı kapayıp yukarı çıktı. Dört
kuruşu gelinin eline verdi:
"Bunu sana Tembel Ahmet yolladı," dedi.
Padişahın kızı dört kuruşu aldı, uzun uzun baktı, sonra çok güzel bir kutu
buldu, dört kuruşu içine koyup kapattı.
"Hadi göreyim seni, Tembel Ahmet! Hadi göster kendini, Tembel Ahmet!"
diye mırıldandı.
Kutuyu kıvançla göğsüne bastırdı. Kutuyu göğsüne bastırışını görenler: "Bu
kız ya parayı, ya Tembel Ahmet'i çok seviyor!" derlerdi.
Ertesi gün, akşamüstü (на следующий день под вечер), Tembel Ahmet gene
geldi (Ленивый Ахмед снова пришел). Sabahtan akşama kadar bir kalaycının
yanında çalışmış (с утра до вечера у одного лудильщика работал), kap yıkamış
(посуду мыл), körük çekmişti (мехи раздувал). Tam on bir kuruş kazanmıştı
(ровно одиннадцать курушей заработал). Bir kuruşuyla karnını doyurmuş (на
один куруш наевшись), on kuruşunu getirmişti (десять курушей отнес домой).
Kapıyı çaldı (в дверь постучал). Anası aşağıya indi (мать его спустилась вниз).
Tembel Ahmet hemen (Ленивый Ахмед сразу же):
"Hanım evde mi?" diye sordu (жена моя дома, спросил).
"Evde (дома)!"
"Odun elinde mi (полено в руке)?"
"Elinde (в руке)!"
"Al öyleyse şu on kuruşu (так возьми и эти десять курушей), hanıma ver, ben
gene gelirim (жене моей отдай, я снова приду)!"
Ertesi gün, akşamüstü, Tembel Ahmet gene geldi. Sabahtan akşama kadar bir
kalaycının yanında çalışmış, kap yıkamış, körük çekmişti. Tam onbir kuruş
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kazanmıştı. Bir kuruşuyla karnını doyurmuş, on kuruşunu getirmişti. Kapıyı
çaldı. Anası aşağıya indi. Tembel Ahmet hemen:
"Hanım evde mi?" diye sordu.
"Evde!"
"Odun elinde mi?"
"Elinde!"
"Al öyleyse şu on kuruşu, hanıma ver, ben gene gelirim!"
Tembel Ahmet döndü gitti (Ленивый Ахмед развернулся и ушел). Anacığı ne
derse desin, sonuç alamadı (что бы мать его не говорила, результата не могло
дать): Tembel Ahmet'i durduramadı (Ленивого Ахмеда не смогла остановить).
Tembel Ahmet'in böyle hızla yürüyüşüne (такой быстрой походке Ленивого
Ахмеда), bir yerlerde duramayışına (его непоседливости: «на одном месте
невозможности останавливаться») şaşırdı kaldı (удивилась). Tembel Ahmet ne
kadar değişmişti (как сильно Ленивый Ахмед изменился)! Uzun uzun
arkasından baktı (долго-долго ему вслед смотрела). Sonra yukarıya çıktı (затем
наверх поднялась). On kuruşu gelininin eline verdi (десять курушей невестке в
руки отдала). Gelin on kuruşu kutuya koydu (невестка десять курушей в
шкатулку положила). On kuruşu kutuya koyduktan sonra (десять курушей в
шкатулку положив), "Tembel Ahmet, Tembel Ahmet!" diye söylenişini
(Ленивый Ахмед, Ленивый Ахмед стала приговаривать) duyanlar (те, кто это
слышал), "Bu kız Tembel Ahmet'i çok seviyor!" derlerdi (эта девушка Ленивого
Ахмеда очень любит, сказали бы).
Tembel Ahmet döndü gitti. Anacığı ne derse desin, sonuç alamadı: Tembel
Ahmet'i durduramadı. Tembel Ahmet'in böyle hızla yürüyüşüne, bir yerlerde
duramayışına şaşırdı kaldı. Tembel Ahmet ne kadar değişmişti! Uzun uzun
arkasından baktı. Sonra yukarıya çıktı. On kuruşu gelininin eline verdi. Gelin
on kuruşu kutuya koydu. On kuruşu kutuya koyduktan sonra, "Tembel
Ahmet, Tembel Ahmet!" diye söylenişini duyanlar, "Bu kız Tembel Ahmet'i
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çok seviyor!" derlerdi.
Bir gün böyle, beş gün böyle (один день так, пять дней так), derken aylar geçti
aradan (глядь, и месяцы прошли). Tembel Ahmet her akşam kapıya geldi
(Ленивый Ахмед каждый вечер к двери приходил). Anasından aynı şeyleri
sordu (у матери все то же спрашивал). Hanımın sopayla beklediğini duyunca
dönüp gitti (что его жена с палкой ждет, услышав, поворачивался и уходил).
Getirdiği paralar da günde yirmi kuruşa kadar yükseldi (приносимые им деньги
выросли до двадцати курушей в день). Sonra bir gün daha erken, gün batıp
karanlık basmadan geldi kapıya (потом однажды рано, когда еще день не
кончился и темнота не наступила, пришел к двери). Kazandığı parayı bıraktı
(заработанные деньги оставил), ertesi gün bir kervana katılacağını, çok uzak
yerlere gideceğini, belki de birkaç yıl dönemeyeceğini söyledi (сказал, что на
следующий день к каравану присоединится, в далекие края уедет и, может
быть, несколько лет не вернется). Anasının elini öptü (матери руку поцеловал),
karısına selam söyledi (жене привет передал), yürüdü gitti, arkasına bile bakmadı
(ушел, даже не оглянувшись).
Bir gün böyle, beş gün böyle, derken aylar geçti aradan. Tembel Ahmet her
akşam kapıya geldi. Anasından aynı şeyleri sordu. Hanımın sopayla
beklediğini duyunca dönüp gitti. Getirdiği paralar da günde yirmi kuruşa
kadar yükseldi. Sonra bir gün daha erken, gün batıp karanlık basmadan geldi
kapıya. Kazandığı parayı bıraktı, ertesi gün bir kervana katılacağını, çok
uzak yerlere gideceğini, belki de birkaç yıl dönemeyeceğini söyledi. Anasının
elini öptü, karısına selam söyledi, yürüdü gitti, arkasına bile bakmadı.
Uzun zaman hiçbir haber gelmedi Tembel Ahmet'ten (долгое время от Ленивого
Ахмеда никаких вестей не было). Kimi, "ölmüştür," dedi, kimi "Düşman eline
düşmüştür," dedi (кто говорил, что он умер, кто, что в руки врагам попал),
herkes umudunu kesti (все надежду потеряли; umut — надежда; kesmek —
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резать). Yalnız karısı kesmedi umudunu (только жена его не теряла надежду).
Her gün Tembel Ahmet'in para getirdiği saati bekler (каждый день ждала время,
когда Ленивый Ахмед деньги приносил), Tembel Ahmet'in para getirdiği saat
gelince (когда это время приходило), güzel kutuyu eline alıp göğsüne bastırır
(красивую шкатулку в руки брала, к груди прижимала), "Hadi, Tembel Ahmet,
göreyim seni! (ну-ка, Ленивый Ахмед, посмотрю-ка на тебя) Geri dön, Tembel
Ahmet (обратно возвращайся, Ленивый Ахмед)! Ak yüzümü kara çıkarma
(«белое лицо мое черным не покрывай» = не подводи меня, не позорь перед
людьми), Tembel Ahmet! Seni bekliyorum, Tembel Ahmet (Ленивый Ахмед, я
тебя жду, Ленивый Ахмед)!" diye söylenirdi (приговаривала). Bazı bazı güler,
bazı bazı ağlar (иногда смеялась, иногда плакала), "Hiç değilse bir haber sal!"
derdi (хотя бы весточку пришли, говорила; salmak — растягивать,
расстилать; срочно посылать).
Uzun zaman hiçbir haber gelmedi Tembel Ahmet'ten. Kimi, "ölmüştür," dedi,
kimi "Düşman eline düşmüştür," dedi, herkes umudunu kesti. Yalnız karısı
kesmedi umudunu. Her gün Tembel Ahmet'in para getirdiği saati bekler,
Tembel Ahmet'in para getirdiği saat gelince, güzel kutuyu eline alıp göğsüne
bastırır, "Hadi, Tembel Ahmet, göreyim seni! Geri dön, Tembel Ahmet! Ak
yüzümü kara çıkarma, Tembel Ahmet! Seni bekliyorum, Tembel Ahmet!"
diye söylenirdi. Bazı bazı güler, bazı bazı ağlar, "Hiç değilse bir haber sal!"
derdi.
Tembel Ahmet de her gün (а Ленивый Ахмед каждый день), her gece, anasıyla
karısını düşünürdü (каждую ночь о матери и жене думает). Anası kendisini
tembelliğe alıştırmış (мать его к лени приучила), karısı çok zorlu bir sopa atmıştı
ya (жена очень сильно палкой отлупила, но) Tembel Ahmet ikisini de seviyordu
(Ленивый Ахмед обеих любил). Hiç değilse bir selam, bir haber yollayabilmek
isterdi onlara (хотя бы привет, весточку смочь отправить им хотел; yollamаk —
отправлять; yollayabilmek — смочь отправить). Ama nasıl yollayabilirdi (но
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как он мог бы это сделать)? Çok uzaklarda, çöller ortasındaydı (очень далеко
посреди пустыни был он), ne gelen vardı, ne giden (никто не приходил, никто
не уходил). Her kervancı bu çöllerden geçmeyi göze alamazdı (не всякий
караванщик эту пустыню пересечь решался). Bu çöllerde ne bir damla suya (в
этой пустыне ни капли воды), ne de bir tek ağaca rastlanırdı (ни одного деревца
не встретишь). Bir gölge veren varsa (если что тень и отбрасывало), o da
bulutlardı (то это тучи), bulutların gölgesi de ateş gibiydi, yakardı (но в тени от
туч было как в пекле: «подобно огню»; yakmak — жечь).
Tembel Ahmet de her gün, her gece, anasıyla karısını düşünürdü. Anası
kendisini tembelliğe alıştırmış, karısı çok zorlu bir sopa atmıştı ya Tembel
Ahmet ikisini de seviyordu. Hiç değilse bir selam, bir haber yollayabilmek
isterdi onlara. Ama nasıl yollayabilirdi? Çok uzaklarda, çöller ortasındaydı,
ne gelen vardı, ne giden. Her kervancı bu çöllerden geçmeyi göze alamazdı.
Bu çöllerde ne bir damla suya, ne de bir tek ağaca rastlanırdı. Bir gölge veren
varsa, o da bulutlardı, bulutların gölgesi de ateş gibiydi, yakardı.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi (словно этого всего не хватало), çölün ortasında
suları tükendi (посреди пустыни вода закончилась). Develer, insanlar,
susuzluktan ölmek üzereydi (верблюды, люди от жажды чуть не погибают).
Bereket versin (слава Аллаху), bir süre sonra bir kuyu çıktı önlerine (через
некоторое время колодец появился перед ними). Nerdeyse sevinçten akıllarını
yitireceklerdi (чуть было от радости ум не потеряли). Ama o kadar sevinmek de
yersizdi (но так радоваться было неуместно). Kuyu derin mi derin (колодец
был глубокий-преглубокий), karanlık mı karanlıktı (темный-претемный), dibi
bucağı görünmüyordu (дна его видно не было), kuyudan aşağı taş attılar (в
колодец камень кинули), neden sonra uzaktan uzağa bir ses geldi (через какоето время снизу шум послышался). Gene de kesmediler umutlarını (снова
обрели надежду: «перестали терять»). Kocaman urganlar getirip (толстые
веревки принесли) uç uca bağladılar (их концы связали: «конец к концу
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привязали»), onların ucuna da bir adam bağladılar (одним концом обмотали
одного из людей), eline bir kova verip kuyunun içine sarkıttılar (в руку ведро
дали и внутрь колодца спустили). Ama biraz indikten sonra (но, немного
спустившись), adam bar bar bağırmaya başladı (человек громко кричать начал).
"Yanıyorum! Yanıyorum! Kurtarın beni!" diye haykırdı (горю, горю, спасайте
меня, прокричал). Hemen ipini çektiler (тут же веревку вытащили). Adamcağız
çıkar çıkmaz düşüp bayıldı (бедный человек, как только вылез, упал, потеряв
сознание). "Bir şeyi yok, korkmuş (ничего не случилось, просто испугался)!
Korkaklığından bağırdı," dediler (со страху закричал, сказали).
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, çölün ortasında suları tükendi. Develer,
insanlar, susuzluktan ölmek üzereydi. Bereket versin, bir süre sonra bir kuyu
çıktı önlerine. Nerdeyse sevinçten akıllarını yitireceklerdi. Ama o kadar
sevinmek de yersizdi. Kuyu derin mi derin, karanlık mı karanlıktı, dibi
bucağı görünmüyordu, kuyudan aşağı taş attılar, neden sonra uzaktan uzağa
bir ses geldi. Gene de kesmediler umutlarını. Kocaman urganlar getirip uç
uca bağladılar, onların ucuna da bir adam bağladılar, eline bir kova verip
kuyunun içine sarkıttılar. Ama biraz indikten sonra, adam bar bar bağırmaya
başladı. "Yanıyorum! Yanıyorum! Kurtarın beni!" diye haykırdı. Hemen
ipini çektiler. Adamcağız çıkar çıkmaz düşüp bayıldı. "Bir şeyi yok, korkmuş!
Korkaklığından bağırdı," dediler.
Bir adam daha sarkıttılar kuyuya (еще одного человека спустили в колодец). O
da aynı şeyi yaptı (с ним то же самое произошло: «такую же вещь сделал»), o
da çıkarılır çıkarılmaz bayıldı (он тоже, как только его вытащили, потерял
сознание; çıkmak — выходить; çıkarmak — выводить, извлекать; çıkarılmak
— быть вытащенным, извлеченным). Herkes korktu, herkes umudunu kesti (все
испугались, все надежду потеряли). Ama Tembel Ahmet korkmadı (но
Ленивый Ахмед не испугался), her şeyi göze aldı (все рассчитал; göze almak —
принимать во внимание, учитывать; осмеливаться). "Tembel" sözü Tembel
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Ahmet'in yalnızca adıydı artık (Ленивый — это теперь только прозвище
Ленивого Ахмеда). Yürüdü, ipi kendi beline kendi eliyle bağladı (подошел, сам:
«своими руками» к своему поясу привязал веревку). "Beni sarkıtın kuyuya
(опускайте меня в колодец)! Bağırırsam aldırmayın (если закричу, не
поднимайте), "çıkarın" dersem kulak asmayın («вытаскивайте» если скажу, не
слушайте), siz beni sarkıtmanıza bakın (вы меня опускать продолжайте:
«смотрите за вашим опусканием меня»)!" dedi.
Bir adam daha sarkıttılar kuyuya. O da aynı şeyi yaptı, o da çıkarılır
çıkarılmaz bayıldı. Herkes korktu, herkes umudunu kesti. Ama Tembel
Ahmet korkmadı, her şeyi göze aldı. "Tembel" sözü Tembel Ahmet'in
yalnızca adıydı artık. Yürüdü, ipi kendi beline kendi eliyle bağladı. "Beni
sarkıtın kuyuya! Bağırırsam aldırmayın, "çıkarın" dersem kulak asmayın, siz
beni sarkıtmanıza bakın!" dedi.
Dediğini yerine getirdiler (сказанное им исполнили). Tembel Ahmet ne bağırdı,
ne çağırdı (Ленивый Ахмед не кричал, не звал на помощь). Usul usul indi
kuyunun dibine (медленно-медленно опускался на дно колодца). Önce şaşırdı
kaldı (сначала очень удивился). Önünde uçsuz bucaksız (перед ним без конца и
края), anlatılamayacak kadar güzel bir nar bahçesi vardı (неописуемо красивый
гранатовый сад был). Orta yerde kocaman bir havuz (посередине стоял
огромный бассейн), havuzun başında çok güzel bir kız vardı (у бассейна очень
красивая девушка сидела). Kız düşüncelere dalmıştı, Tembel Ahmet'i görmedi
(девушка крепко задумалась: «в мысли погрузилась», Ленивого Ахмеда не
заметила). Tembel Ahmet de ona aldırmadı (Ленивый Ахмед на нее тоже не
стал обращать внимания). Arkadaşları susuz (его друзья были без воды), işi
ivediydi (дело его было поспешным; ivedi — торопливость, поспешность),
zamanını harcayamazdı (время тратить он не мог), çabuk olmalıydı (быстрым
должен был быть). Hemen ipi belinden çözüp (тут же веревку с пояса отвязав)
kovayı doldurdu (ведро наполнил). İşaret verdi (знак подал), yukarıya çektiler
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(наверх вытянули). Sonra gene sarkıttılar (потом снова спустили), gene
doldurdu, gene çektiler (он снова наполнил, они снова вытянули). Derken güzel
kız birden başını kaldırdı (в это время красавица вдруг голову подняла). Şaşkın
şaşkın Tembel Ahmet'e baktı (изумленно на Ленивого Ахмеда посмотрела).
Tembel Ahmet de az şaşırmadı doğrusu (Ленивый Ахмед тоже немного был
удивлен). Böyle güzel bir kız daha vardı (такая же красавица была еще одна на
свете), o da karısıydı (это была его жена). Karısı bir yana, bu kadar güzeli
dünyada bulunmazdı (кроме его жены, больше таких красавиц в мире не
найти).
Dediğini yerine getirdiler. Tembel Ahmet ne bağırdı, ne çağırdı. Usul usul indi
kuyunun dibine. Önce şaşırdı kaldı. Önünde uçsuz bucaksız, anlatılamayacak
kadar güzel bir nar bahçesi vardı. Orta yerde kocaman bir havuz, havuzun
başında çok güzel bir kız vardı. Kız düşüncelere dalmıştı, Tembel Ahmet'i
görmedi. Tembel Ahmet de ona aldırmadı. Arkadaşları susuz, işi ivediydi,
zamanını harcayamazdı, çabuk olmalıydı. Hemen ipi belinden çözüp kovayı
doldurdu. İşaret verdi, yukarıya çektiler. Sonra gene sarkıttılar, gene
doldurdu, gene çektiler. Derken güzel kız birden başını kaldırdı. Şaşkın
şaşkın Tembel Ahmet'e baktı. Tembel Ahmet de az şaşırmadı doğrusu. Böyle
güzel bir kız daha vardı, o da karısıydı. Karısı bir yana, bu kadar güzeli
dünyada bulunmazdı.
"Kimsin sen, insanoğlu (кто ты, человек)? Nasıl geldin buraya (как ты попал
сюда)?" diye sordu güzel kız (спросила красавица). "Buraya kuş kanadıyla, yılan
göbeğiyle gelemezsen (сюда ни птица с крылом не сможет долететь, ни змея
на брюхе не сможет доползти; göbek — пупок; брюхо) nasıl gelebildin (ты как
смог пройти)?"
Tembel Ahmet olanı biteni anlattı (Ленивый Ахмед все, как было, рассказал;
olmak — становиться; bitmek — заканчиваться).
"Ya sen?" dedi. "Ya sen nasıl geldin (а ты, сказал, а ты как здесь оказалась:
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«пришла»)?"
Kızın gözleri yaşardı (глаза девушки наполнились слезами):
"Beni sorma, anlatması uzun sürer (меня не спрашивай, рассказ мой долго
продлится). Sen durma git şimdi, beni bırak (ты не останавливайся, уходи, меня
оставь). Biraz daha durursan, canından olursun!" dedi (если еще задержишься,
жизни лишишься, сказала).
"Kimsin sen, insanoğlu? Nasıl geldin buraya?" diye sordu güzel kız. "Buraya
kuş kanadıyla, yılan göbeğiyle gelemezsen nasıl gelebildin?"
Tembel Ahmet olanı biteni anlattı.
"Ya sen?" dedi. "Ya sen nasıl geldin?"
Kızın gözleri yaşardı:
"Beni sorma, anlatması uzun sürer. Sen durma git şimdi, beni bırak. Biraz
daha durursan, canından olursun!" dedi.
İpi hemen Tembel Ahmet'in beline bağladı (веревку тут же к поясу Ленивого
Ахмеда привязала). Bahçeden de birkaç nar topladı (в саду несколько гранатов
сорвала: «собрала»), bir heybeye koyup (в сумку положила), eline verdi (ему в
руки отдала). "Bunu da al, bir gün işine yarar (и это вот возьми, однажды
пригодится). Şimdi durma, çabuk git!" dedi (а теперь не задерживайся, быстро
уходи, сказала). İp yukarı doğru çekildi (веревку наверх стали тянуть), Tembel
Ahmet yükselmeye başladı (Ленивый Ахмед подниматься начал), epeyce
yükseldi (довольно уже поднялся). Ama birden ip kesildi (но вдруг веревка
порвалась). Tembel Ahmet güzel kızın önüne düştü (Ленивый Ахмед к ногам
красавицы упал). Arkadaşları başarısını çok kıskanmış (его друзья его успеху
позавидовали), "Çıkınca övünür durur, bizi alaya alır (как вылезет, хвастаться
станет, над нами насмехаться будет; alay — насмешка)," diye düşünmüşlerdi
(думали они). Kuyunun yarısına kadar inip de (до половины колодца вытянув
его) "Yanıyorum!" diye haykıranlardan biri (один из тех, кто кричал «горю»), ipi
birden kesivermişti (веревку вдруг обрезал). Ama bir şeycik olmadı Tembel
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Ahmet'e (но с Ленивым Ахмедом ничего не случилось). Düştüğü yer
yumuşacıktı (место, куда он упал, было мягким), yalnız biraz yüzü sarardı
(только немного лицо его побледнело: «пожелтело»). Güzel kızın güzel
gözlerine baktı (красавице в красивые глаза посмотрел).
İpi hemen Tembel Ahmet'in beline bağladı. Bahçeden de birkaç nar topladı,
bir heybeye koyup, eline verdi. "Bunu da al, bir gün işine yarar. Şimdi durma,
çabuk git!" dedi. İp yukarı doğru çekildi, Tembel Ahmet yükselmeye başladı,
epeyce yükseldi. Ama birden ip kesildi. Tembel Ahmet güzel kızın önüne
düştü. Arkadaşları başarısını çok kıskanmış, "Çıkınca övünür durur, bizi
alaya alır," diye düşünmüşlerdi. Kuyunun yarısına kadar inip de
"Yanıyorum!" diye haykıranlardan biri, ipi birden kesivermişti. Ama bir
şeycik olmadı Tembel Ahmet'e. Düştüğü yer yumuşacıktı, yalnız biraz yüzü
sarardı. Güzel kızın güzel gözlerine baktı.
"Ne yapalım, ben de seninle kalırım," dedi (делать нечего, я тоже здесь с тобой
останусь, сказал).
Güzel kız ağlamaya başladı o zaman (красавица плакать начала тогда), sonra her
şeyi anlattı (потом все рассказала): Böyle bir şey olamazdı (такое случиться не
могло). Güzel kız tam yedi yıldır korkunç bir devin tutsağıydı (красавица ровно
семь лет страшного великана пленницей была). Devin oturduğu sarayın
bahçesiydi burası (здесь был сад при дворце, в котором жил великан). Dev
buraya kimseleri bastırmazdı (великан сюда никого не впускал). Kim gelse
öldürüverirdi hemen (если кто-нибудь появлялся здесь, сразу же убивал его)
etini kendisi yer, kemiklerini kargalara atardı (мясо сам съедал, а кости воронам
выбрасывал).
"Peki sen, peki sen?.." diye yineledi Tembel Ahmet. "Peki sen?.." (ну а ты-то, тыто как, — повторил Ленивый Ахмед, ты-то как)
"Ne yapalım, ben de seninle kalırım," dedi.
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Güzel kız ağlamaya başladı o zaman, sonra her şeyi anlattı: Böyle bir şey
olamazdı. Güzel kız tam yedi yıldır korkunç bir devin tutsağıydı. Devin
oturduğu sarayın bahçesiydi burası. Dev buraya kimseleri bastırmazdı. Kim
gelse öldürüverirdi hemen, etini kendisi yer, kemiklerini kargalara atardı.
"Peki sen, peki sen?.." diye yineledi Tembel Ahmet. "Peki sen?.."
Korkunç dev çok güzel kıza bir şey yapmazdı (страшный великан ничего
красавице не сделал). Güleryüz gösterirdi (себя с лучшей стороны показал:
«улыбающееся лицо показал»). Ama yese daha iyiydi (но если б съел, было бы
лучше)! Güzel kız büyük bir padişahın kızıydı (красавица была дочерью одного
падишаха). Büyük bir padişahın oğluyla da nişanlıydı (с сыном другого
великого падишаха была обручена). Dev onu yurdundan, nişanlısından ayırmış
(великан ее с родиной, с женихом разлучил), alıp buraya kaçırmıştı (взял и
похитил ее). Nişanlısına da büyü yapmıştı (жениха же заколдовал), yedi yıldır
deliydi zavallı (уже семь лет, как он с ума сошел, бедняжка). Daha da kötüsü,
bu dev güzel kızla evlenmek amacındaydı (и что еще хуже, этот великан на
красавице жениться собирался). Düğün hazırlıkları çoktan başlamıştı
(свадебные приготовления давно начались). Yakında kırk günlük uykusuna
yatacak (скоро он на сорок дней уснуть должен), ondan sonra güzel kızla
evlenecekti (а после этого, на красавице женится), yüreğinden başka her şeyini
alacaktı güzel kızın (все у девушки, кроме сердца, заберет). Kurtulması
olanaksız görünüyordu (спасение ее невозможным кажется).
"Hiç çaresi yok mu (разве совсем нет способа = выхода)?" diye sordu Tembel
Ahmet (спросил Ленивый Ахмед). "En ufak bir umut bile yok mu (разве самой
маленькой надежды даже нет)? Benim yapabileceğim bir şey yok mu (разве я не
могу что-нибудь сделать)?"
Korkunç dev çok güzel kıza bir şey yapmazdı. Güleryüz gösterirdi. Ama yese
daha iyiydi! Güzel kız büyük bir padişahın kızıydı. Büyük bir padişahın
oğluyla da nişanlıydı. Dev onu yurdundan, nişanlısından ayırmış, alıp buraya
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kaçırmıştı. Nişanlısına da büyü yapmıştı, yedi yıldır deliydi zavallı. Daha da
kötüsü, bu dev güzel kızla evlenmek amacındaydı. Düğün hazırlıkları çoktan
başlamıştı. Yakında kırk günlük uykusuna yatacak, ondan sonra güzel kızla
evlenecekti, yüreğinden başka her şeyini alacaktı güzel kızın. Kurtulması
olanaksız görünüyordu.
"Hiç çaresi yok mu?" diye sordu Tembel Ahmet. "En ufak bir umut bile yok
mu? Benim yapabileceğim bir şey yok mu?"
Güzel kız içini çekti (красавица вздохнула), gözleri yaşardı (глаза наполнились
слезами). Bir çaresi vardı (один способ был), ama çok güç bir çareydi (но очень
трудный способ), başarılabilecek gibi değildi (практически неисполнимый):
Devi öldürmek gerekirdi (великана убить нужно было). Bu da büyük bir güç
(для этого большая сила), eşsiz bir yürek isterdi (невиданная храбрость
требовалось). Bu kadarı da yetmezdi (да и этого было недостаточно). Dev
ancak uyurken öldürülebilir (великана, только когда он спал, можно было
убить), o zaman iki gözünün arasına bir kılıç vurmak gerekirdi (в этот момент
промеж его глаз меч вонзить надо было).
Tembel Ahmet'in gözleri parladı (у Ленивого Ахмеда глаза загорелись):
"Ben bunu yaparım!" diye atıldı (я это сделаю, вызвался, рванулся вперед;
atmak — бросать; atılmak — бросаться, устремляться). "Adıma Tembel
Ahmet derler ya bakma (меня называют Ленивым Ахмедом, но ты на это не
смотри), gücüm de, yüreğim de yerinde (и сила, и храбрость при мне), ben bu işi
başarırım (я с этим делом справлюсь)!"
Güzel kız içini çekti, gözleri yaşardı. Bir çaresi vardı, ama çok güç bir çareydi,
başarılabilecek gibi değildi: Devi öldürmek gerekirdi. Bu da büyük bir güç,
eşsiz bir yürek isterdi. Bu kadarı da yetmezdi. Dev ancak uyurken
öldürülebilir, o zaman iki gözünün arasına bir kılıç vurmak gerekirdi.
Tembel Ahmet'in gözleri parladı:
"Ben bunu yaparım!" diye atıldı. "Adıma Tembel Ahmet derler ya bakma,
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gücüm de, yüreğim de yerinde, ben bu işi başarırım!"
Güzel kız hıçkırmaya başladı (красавица рыдать начала). Sesinde bir umutsuzluk
vardı (в ее голосе была безнадежность). Dev şimdi uykuda değil ki! (великан
сейчас еще не спал) Çok uzaklardan Tembel Ahmet'in kokusunu alırdı (издалека
Ленивого Ахмеда запах учуять мог). Bir kasırga sarardı Tembel Ahmet'in dört
bir yanını (ураган поднять мог, Ленивого Ахмеда с четырех сторон окружив).
Gözleri görmez olurdu (глаза Ахмеда ослепли бы тогда). Dev de rahat rahat
yapardı canının istediğini (великан же спокойно смог бы сделать, что хотел). İp
kesildiğine göre, zavallı Tembel Ahmet'in sonu iyice yaklaşmıştı (как только
веревка порвалась, смерть бедного Ленивого Ахмеда так стала близка). Güzel
kız üzgün üzgün önüne baktı (красавица с грустью на него посмотрела):
"Beni unut, kaçabilirsen kaçmana bak," dedi (забудь меня, если сможешь
убежать, беги, сказала).
Ama Tembel Ahmet ölüme de kulak asmıyordu (но Ленивый Ахмед на смерть
внимания не обращал):
"Seni kurtaracağım," dedi (я тебя спасу, сказал).
Güzel kız acı acı gülümsedi (красавица грустно улыбнулась).
Güzel kız hıçkırmaya başladı. Sesinde bir umutsuzluk vardı. Dev şimdi
uykuda değil ki! Çok uzaklardan Tembel Ahmet'in kokusunu alırdı. Bir
kasırga sarardı Tembel Ahmet'in dört bir yanını. Gözleri görmez olurdu. Dev
de rahat rahat yapardı canının istediğini. İp kesildiğine göre, zavallı Tembel
Ahmet'in sonu iyice yaklaşmıştı. Güzel kız üzgün üzgün önüne baktı:
"Beni unut, kaçabilirsen kaçmana bak," dedi.
Ama Tembel Ahmet ölüme de kulak asmıyordu:
"Seni kurtaracağım," dedi.
Güzel kız acı acı gülümsedi.
"Şimdi burada kalırsan (если сейчас здесь останешься), canından olacağın kuşku
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götürmez (погибнешь без сомнения)," dedi. "Ama beş gün sonra, dev uyuyunca
gelirsen (но если через пять дней, когда великан будет спать, придешь), belki
de bir şey yapabilirsin (может быть, что-нибудь сделать сможешь). Şimdi
kaçmana bak (а теперь беги, постарайся убежать: «на твое бегство смотри»),
yiğitsin (ты храбрец), hünerli bir adamsın (искусный человек; hüner — умение,
мастерство). Belki de kaçabilirsin (может быть, и удастся тебе убежать).
Sonra dönersin!" diye ekledi (позже вернешься, добавила).
Kuyuyu gösterdi (к колодцу подвела). Nar dolu heybeyi de eline verdi (полную
гранатов сумку в руки дала).
"Şimdi burada kalırsan, canından olacağın kuşku götürmez," dedi. "Ama beş
gün sonra, dev uyuyunca gelirsen, belki de bir şey yapabilirsin. Şimdi
kaçmana bak, yiğitsin, hünerli bir adamsın. Belki de kaçabilirsin. Sonra
dönersin!" diye ekledi.
Kuyuyu gösterdi. Nar dolu heybeyi de eline verdi.
Tembel Ahmet kuyudan çıkmak için büyük güçlükler çekti (Ленивый Ахмед, для
того чтобы из колодца вылезти, много усилий приложил). Taşlara, otlara
tutuna tutuna elleri, dizleri parçalandı (за камни, за траву цепляясь, руки, колени
ободрал), ama en sonunda çıktı (но, в конце концов, вылез). Derin bir soluk aldı
(глубоко вздохнул). Arkadaşları çoktan gitmişlerdi (его друзья давным-давно
ушли). Yalnız gittikleri yönden kuyuya doğru bir duman yaklaşmaktaydı (только
на дороге, по которой они ушли, в сторону колодца пыль приближалась), bu
da bir başka kervandı (это был другой караван). Çok geçmeden geldi (через
некоторое время подошел). Kervancılar iyi insanlardı (караванщики были
хорошими людьми). "Merhaba!" dediler (поздоровались). Nereden gelip nereye
gittiğini sordular (откуда пришел, куда идет, спросили), isterse kendisini de
götürebileceklerini söylediler (если хочет, с собой его могут отвести, сказали).
Tembel Ahmet'in ülkesine gidiyorlardı (в страну Ленивого Ахмеда они ехали).
Tembel Ahmet sevincinden havalara sıçradı (Ленивый Ахмед от радости в
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воздух подпрыгнул). Yanındaki nar heybesini kervancılara verdi (свою сумку с
гранатами караванщикам отдал):
Tembel Ahmet kuyudan çıkmak için büyük güçlükler çekti. Taşlara, otlara
tutuna tutuna elleri, dizleri parçalandı, ama en sonunda çıktı. Derin bir soluk
aldı. Arkadaşları çoktan gitmişlerdi. Yalnız gittikleri yönden kuyuya doğru
bir duman yaklaşmaktaydı, bu da bir başka kervandı. Çok geçmeden geldi.
Kervancılar iyi insanlardı. "Merhaba!" dediler. Nereden gelip nereye gittiğini
sordular, isterse kendisini de götürebileceklerini söylediler. Tembel Ahmet'in
ülkesine gidiyorlardı. Tembel Ahmet sevincinden havalara sıçradı. Yanındaki
nar heybesini kervancılara verdi:
"Kente vardığınız zaman Tembel Ahmet'in evini sorun (когда доберетесь до
города, Ленивого Ахмеда дом спросите). Herkes bilir, gösterirler (каждый
знает, покажет). Bunu o eve götürün (это в тот дом отнесите). 'Bu narları
Tembel Ahmet yolladı (эти гранаты Ленивый Ахмед послал), kendisi de yakında
gelecek (сам тоже скоро приедет),' deyin (скажите), benden selam söyleyin (от
меня привет передайте)," dedi.
Kervancılar söz verdiler (караванщики слово дали). Biraz su, biraz da yiyecek
bırakarak (немного воды и еды оставив) develeri sürüp gittiler (верблюдов
оседлали и ушли). Tembel Ahmet kuyunun başında bekledi (Ленивый Ахмед у
колодца ждал). Beş günün sonunu iple çekti (конца пятого дня еле дождался:
«веревкой притянул»). En sonunda beş gün tamamlandı (наконец-то и пятый
день закончился).
"Kente vardığınız zaman Tembel Ahmet'in evini sorun. Herkes bilir,
gösterirler. Bunu o eve götürün. 'Bu narları Tembel Ahmet yolladı, kendisi de
yakında gelecek,' deyin, benden selam söyleyin," dedi.
Kervancılar söz verdiler. Biraz su, biraz da yiyecek bırakarak develeri sürüp
gittiler. Tembel Ahmet kuyunun başında bekledi. Beş günün sonunu iple çekti.
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En sonunda beş gün tamamlandı.
Tembel Ahmet, gün ışır ışımaz (Ленивый Ахмед, как только день засиял = как
только начало светать; ışımak — сиять), kuyudan inmeye başladı (в колодец
спускаться начал). Doğrusu çok güçlük çekti (по правде много трудностей
испытал), çok çabaladı (очень потрудился; çabalamak — прилагать усилия).
Kuyunun dibine öğleyin vardı (до дна колодца в полдень добрался). Güzel kız
havuzun başında kendisini bekliyordu (красавица около бассейна его ждала).
Elinde kocaman bir kılıç vardı (в ее руке огромный меч был). Koştu, hemen
yanına geldi (вскочила, сразу же к нему подбежала), üstündeki tozları sildi (с
его одежды пыль отряхнула), kılıcı eline verdi (меч в руку вложила).
"Senin gibi yiğit adam görmedim!" dedi (такого храброго человека, как ты, я не
видела).
Sonra ona yolu gösterdi (потом ему дорогу показала).
Tembel Ahmet, gün ışır ışımaz, kuyudan inmeye başladı. Doğrusu çok güçlük
çekti, çok çabaladı. Kuyunun dibine öğleyin vardı. Güzel kız havuzun başında
kendisini bekliyordu. Elinde kocaman bir kılıç vardı. Koştu, hemen yanına
geldi, üstündeki tozları sildi, kılıcı eline verdi.
"Senin gibi yiğit adam görmedim!" dedi.
Sonra ona yolu gösterdi.
Çok güzel yerlerden (через очень красивые места), anlatılamayacak ölçüde güzel
bahçelerden (через неописуемо прекрасные сады; ölçü — размер), altın, gümüş,
elmas dolu odalardan (через золотом, серебром, алмазами полные комнаты)
geçtiler (прошли). En sonunda devin odasına geldiler (в конце концов, в комнату
великана пришли). Çok çirkin, çok kocaman bir yaratıktı bu dev (очень
уродливым, очень громадным существом был этот великан), görünüşünü hiç
anlatmayayım daha iyi (как он выглядел, лучше будет совсем не рассказывать)!
Horultusu bile korkunçtu (даже храп его был ужасающим), insanın içini
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ürpertiyordu (человеческое нутро заставлял дрожать). Ama Tembel Ahmet bir
an bile ürpermedi, irkilmedi (но Ленивый Ахмед ни на секунду даже не
дрогнул, не испугался). İlerledi, kılıcını güzel kızın gösterdiği yere indirdi
(приблизился, меч в то место, которое красавица показала, воткнул). Dört bir
yana kanlar fışkırdı (в четыре стороны кровь брызнула). Korkunç dev sıçrayıp
kalktı (страшный великан вскочил), inim inim inledi (жалобно застонал).
Ölmemişti (не умер). Ayaktaydı (стоит на ногах), çevresine bakıyordu (вокруг
себя глядит). Tembel Ahmet'i görmekte gecikmedi (тут Ленивого Ахмеда тоже
заметил).
Çok güzel yerlerden, anlatılamayacak ölçüde güzel bahçelerden, altın, gümüş,
elmas dolu odalardan geçtiler. En sonunda devin odasına geldiler. Çok çirkin,
çok kocaman bir yaratıktı bu dev, görünüşünü hiç anlatmayayım daha iyi!
Horultusu bile korkunçtu, insanın içini ürpertiyordu. Ama Tembel Ahmet bir
an bile ürpermedi, irkilmedi. İlerledi, kılıcını güzel kızın gösterdiği yere
indirdi. Dört bir yana kanlar fışkırdı. Korkunç dev sıçrayıp kalktı, inim inim
inledi. Ölmemişti. Ayaktaydı, çevresine bakıyordu. Tembel Ahmet'i görmekte
gecikmedi.
Doğrusunu isterseniz (если правду хотите), öcünü alması, bir vuruşta düşmanını
öldürmesi işten bile değildi (отомстить, одним ударом врага убить не трудно
для него (великана) было). Ama bunu yapmadı (но этого не сделал).
"İnsanoğlu bir daha vur! İnsanoğlu bir daha vur! (человек, еще раз ударь) Öldür
beni! (убей меня)" diye yalvardı (умолял).
Korkunç dev ölmemişti (ужасный великан не умер), ama çok kötü bir yara
almıştı (но очень сильно был ранен). Böyle bir yarayla ölmezdi ya (с такой
раной хоть и не умер бы) alnından kan fışkırdıktan sonra (после того как из его
лба кровь брызнула), şimdiye dek yaptığı bütün kötülükler (все плохое, что до
сегодняшнего дня он сделал) durmadan aklına gelir (безостановочно ему на ум
стало приходить) içini ezer (душу его терзало; ezmek — толочь, мять,
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молоть), ona kötü bir yaratık olmanın acısını çektirtirdi (то, что он плохим
существом являлся, ему боль причиняло). Böyle yaşamaktansa (чем так жить),
ölmek çok daha iyiydi (умереть было намного лучше). Tembel Ahmet kılıcını
bir kez daha indirdi (Ленивый Ахмет еще раз мечом ударил: «меч опустил»).
Dev bir dağ gibi devrildi (великан словно гора упал). Öldü, bütün büyüleri
bozuldu (умер, все его чары рассеялись; bozmak — портить; bozulmak —
портиться). Güzel kız Tanrı'ya şükürler etti (красавица Аллаха поблагодарила:
«благодарности сделала»):
Doğrusunu isterseniz, öcünü alması, bir vuruşta düşmanını öldürmesi işten
bile değildi. Ama bunu yapmadı.
"İnsanoğlu bir daha vur! İnsanoğlu bir daha vur! Öldür beni!" diye yalvardı.
Korkunç dev ölmemişti, ama çok kötü bir yara almıştı. Böyle bir yarayla
ölmezdi ya alnından kan fışkırdıktan sonra, şimdiye dek yaptığı bütün
kötülükler durmadan aklına gelir, içini ezer, ona kötü bir yaratık olmanın
acısını çektirtirdi. Böyle yaşamaktansa, ölmek çok daha iyiydi. Tembel Ahmet
kılıcını bir kez daha indirdi. Dev bir dağ gibi devrildi. Öldü, bütün büyüleri
bozuldu. Güzel kız Tanrı'ya şükürler etti:
"Şimdi nişanlım da kurtulmuş (теперь мой жених тоже освободился), gene akıllı
bir adam olmuştur (снова стал умным человеком)!" dedi (сказала).
Tembel Ahmet karısını anımsadı (Ленивый Ахмед о жене своей вспомнил).
Hemen onun yanına dönmek (тут же к ней вернуться), büyük başarılarını
anlatmak isterdi (о своем большом успехе рассказать захотел). Ama güzel kız,
hemen yola çıkmayı uygun görmedi (но красавица сразу уходить: «на дорогу
выходить» правильным, подходящим не посчитала). Önce devin sarayını,
bahçelerini dolaştılar (сначала дворец великана, его сады обошли). Zincirlere
bağlı tutsaklar vardı (цепями прикованные пленники там были), hepsini
kurtardılar (всех освободили). Çok değerli mücevherler vardı (очень дорогие
драгоценности были), alabildikleri kadar aldılar (сколько смогли взять,
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забрали). Ahıra gidip atları çıkardılar (в конюшню зайдя, коней вывели). Çok
değerli malları yükleyerek yola çıktılar (очень ценными товарами их нагрузив, в
путь отправились). Derin kuyu tozlu bir yol oldu (глубокий колодец в пыльную
дорогу превратился), gece gündüz demeden gittiler (и день и ночь
беспрестанно шли они). En sonunda Tembel Ahmet'in kentine geldiler (в конце
концов, в город Ленивого Ахмеда пришли).
"Şimdi nişanlım da kurtulmuş, gene akıllı bir adam olmuştur!" dedi.
Tembel Ahmet karısını anımsadı. Hemen onun yanına dönmek, büyük
başarılarını anlatmak isterdi. Ama güzel kız, hemen yola çıkmayı uygun
görmedi. Önce devin sarayını, bahçelerini dolaştılar. Zincirlere bağlı
tutsaklar vardı, hepsini kurtardılar. Çok değerli mücevherler vardı,
alabildikleri kadar aldılar. Ahıra gidip atları çıkardılar. Çok değerli malları
yükleyerek yola çıktılar. Derin kuyu tozlu bir yol oldu, gece gündüz demeden
gittiler. En sonunda Tembel Ahmet'in kentine geldiler.
Tembel Ahmet güzel kızla birlikte küçük evine gitti (Ленивый Ахмед с
красавицей вместе к его маленькому домику пошли). Kapıyı yoksul bir kadın
açtı (дверь бедная женщина открыла). Tembel Ahmet'in anasıyla karısının (мать
и жена Ленивого Ахмеда) çok güzel bir saray yaptırdıklarını (очень красивый
дворец построили), bu evi kendilerine bıraktıklarını söyledi (а этот дом ей
оставили, сказала). Tembel Ahmet şaşırıp kaldı (Ленивый Ахмед очень
удивился). Ama güzel kız gülümsedi (но красавица улыбнулась): "Niçin
şaşırıyorsun (чему ты удивляешься)? Yolladığın narlar yakuttu (отправленные
тобой гранаты были рубинами)!" dedi. Yoksul kadın önlerinden gitti (бедная
женщина перед ними пошла), güzel sarayın yolunu gösterdi (к красивому
дворцу дорогу показала).
Tembel Ahmet'in anasının, hele karısının sevincini hiç sormayın (о радости
матери Ленивого Ахмеда, а особенно его жены и не спрашивайте). Tembel
Ahmet'in boynuna sarılıp duruyor (у Ленивого Ахмеда на шее повисли),
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sarılmaktan usanmıyorlardı (наобниматься не могут; usanmak — испытывать
скуку, пресыщение). Bir yandan da olanı biteni anlatıyorlardı (в тоже время, что
с ними произошло, рассказывают). Güzel kız da bu sözlerden (красавица с этих
слов) nişanlısının kentte bulunduğunu (что в городе своего жениха находится),
yedi yıldır görünmeyen şehzadenin gene dolaşmaya başladığını öğrendi (что семь
лет не появлявшийся сын падишаха снова появился, узнала; dolaşmak —
ходить, бродить).
Tembel Ahmet güzel kızla birlikte küçük evine gitti. Kapıyı yoksul bir kadın
açtı. Tembel Ahmet'in anasıyla karısının çok güzel bir saray yaptırdıklarım,
bu evi kendilerine bıraktıklarını söyledi. Tembel Ahmet şaşırıp kaldı. Ama
güzel kız gülümsedi: "Niçin şaşırıyorsun? Yolladığın narlar yakuttu!" dedi.
Yoksul kadın önlerinden gitti, güzel sarayın yolunu gösterdi.
Tembel Ahmet'in anasının, hele karısının sevincini hiç sormayın. Tembel
Ahmet'in boynuna sarılıp duruyor, sarılmaktan usanmıyorlardı. Bir yandan
da olanı biteni anlatıyorlardı. Güzel kız da bu sözlerden nişanlısının kentte
bulunduğunu, yedi yıldır görünmeyen şehzadenin gene dolaşmaya başladığını
öğrendi.
Padişaha da, oğluna da haber yollayıp (падишаху и его сыну отправили эту
новость) onları saraylarına çağırdılar (их в свой дворец пригласили). Padişah
gelince (когда падишах пришел), küçük kızı, yani Tembel Ahmet'in karısı (его
младшая дочь, то есть Ленивого Ахмеда жена), bir köşeye saklandı, görünmedi
(в углу спряталась, он ее не увидел). Ancak padişah da, oğlu da böyle şeylerin
ayrımına varamayacak ölçüde sevinçliydiler (только падишах и его сын, такое
заметив, очень: «в недостижимой мере» радостными были): Güzel kızı
gördükten sonra (после того, как красавицу увидели) gözleri başka bir şeyi
görmez olmuştu (их глаза других вещей не замечали). Güldüler, eğlendiler
(смеялись, веселились), "Artık mutluluk içindeyiz (теперь мы счастливы: «мы
внутри счастья»), bütün üzüntülerimizden kurtulduk (ото всех наших бед
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избавились), her şeyimiz tamam (все у нас в порядке)!" dediler (говорили).
Padişah küçük kızını ancak o zaman anımsadı (падишах о своей младшей
дочери только тогда вспомнил). Ne olmuştu, nereye gitmişti, ölmüş müydü,
yaşıyor muydu (что с ней стало, куда она ушла, умерла ли, жива ли)? Ya o
gülünç adam, o gülünç adam (а тот смешной человек, тот смешной человек)?..
Büyük bir keder sardı padişahın içini (большое горе сжало душу падишаха;
sarmak — обвязывать, опоясывать). Kaşığı elinden düştü (ложка из руки его
выпала). Bunca duygusuz olduğu için utandı (из-за того, что таким
бесчувственным был, очень застеснялся) gözlerini önüne dikti (уставился
перед собой), işte o zaman gözleri kaşıklara, tabaklara takıldı (и вот тут-то его
глаза ложки и тарелки заметили; takılmak — связываться, примыкать).
Padişaha da, oğluna da haber yollayıp onları saraylarına çağırdılar. Padişah
gelince, küçük kızı, yani Tembel Ahmet'in karısı, bir köşeye saklandı,
görünmedi. Ancak padişah da, oğlu da böyle şeylerin ayrımına varamayacak
ölçüde sevinçliydiler: Güzel kızı gördükten sonra gözleri başka bir şeyi
görmez olmuştu. Güldüler, eğlendiler, "Artık mutluluk içindeyiz, bütün
üzüntülerimizden kurtulduk, her şeyimiz tamam!" dediler. Padişah küçük
kızını ancak o zaman anımsadı. Ne olmuştu, nereye gitmişti, ölmüş müydü,
yaşıyor muydu? Ya o gülünç adam, o gülünç adam?.. Büyük bir keder sardı
padişahın içini. Kaşığı elinden düştü. Bunca duygusuz olduğu için utandı,
gözlerini önüne dikti, işte o zaman gözleri kaşıklara, tabaklara takıldı.
Küçük kızına verdiği çeyizlerdi bunlar (младшей дочери отданным приданым
они были). Birden yerinden fırladı (вдруг вскочил с места). "Kızımı buldum
(дочь свою нашел)! Çok şükür kızımı da buldum (слава Богу, дочь свою тоже
нашел)"! diye haykırdı (воскликнул). Sevincinden ağlamaya başladı (от радости
плакать начал). Kızı da geldi, boynuna sarıldı (дочь его пришла, на шею
бросилась). Her şey anlaşıldı (все объяснилось). Padişah Tembel Ahmet'e hayran
kaldı (падишах от Ленивого Ахмеда в восторг/изумление пришел). Kendisi
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çok yaşlanmıştı (сам он очень состарился), oğlu da hasta sayılırdı (сын его
больным считался), yerini Tembel Ahmet'e bırakmak (свое место Ленивому
Ахмеду оставить), tahtına onu oturtmak istedi (на трон его посадить захотел).
Tembel Ahmet "Olmaz" dediyse de padişah dinlemedi (Ленивый Ахмед, не
пойдет, сказал, но падишах не слушал). Gene tembelliği tuttu Tembel Ahmet'in
(снова лень на Ленивого Ахмеда напала; tutmak — держать, хватать), fazla
karşı gelmedi (долго не сопротивлялся: «против не шел»), en sonunda boyun
eğdi (в конце концов он согласился: «шею нагнул»). Ama bu tembellik uzun
sürmedi (но эта лень долго не длилась), ülkesini yıllar boyunca çok güzel yönetti
(страной на протяжении долгих лет очень хорошо управлял), çalıştı, didindi
(работал, очень старался), büyük işler yaptı (великие дела совершал), ülkeyi
sürekli barışa kavuşturdu (страну к продолжительному миру привел;
kavuşturmak — присоединять), herkese sevdirdi kendini (всех влюбил в себя;
sevmek — sevdirmek — заставить полюбить). Yalnız gene bir tembellik etmiş,
çocuk yetiştirmemişti (только в одном лень проявил, ребенка не вырастил, не
произвел).
Küçük kızına verdiği çeyizlerdi bunlar. Birden yerinden fırladı. "Kızımı
buldum! Çok şükür kızımı da buldum!" diye haykırdı. Sevincinden ağlamaya
başladı. Kızı da geldi, boynuna sarıldı. Her şey anlaşıldı. Padişah Tembel
Ahmet'e hayran kaldı. Kendisi çok yaşlanmıştı, oğlu da hasta sayılırdı, yerini
Tembel Ahmet'e bırakmak, tahtına onu oturtmak istedi. Tembel Ahmet
"Olmaz" dediyse de padişah dinlemedi. Gene tembelliği tuttu Tembel
Ahmet'in, fazla karşı gelmedi, en sonunda boyun eğdi. Ama bu tembellik uzun
sürmedi, ülkesini yıllar boyunca çok güzel yönetti, çalıştı, didindi, büyük işler
yaptı, ülkeyi sürekli barışa kavuşturdu, herkese sevdirdi kendini. Yalnız gene
bir tembellik etmiş, çocuk yetiştirmemişti.
Bu nedenle, Tembel Ahmet öldüğü zaman (по этой причине, когда Ленивый
Ахмед умер) yerine geçecek kimse bulunamadı (на его место посадить никого
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не нашли), hem de onun yerini tek bir adam kolay kolay dolduramazdı (да и его
место один единственный человек так легко и не смог бы заполнить).
Ülkedeki insanlar, başka bir çözüm düşündüler (люди страны другое решение
придумали). Tembel Ahmet'in yerine bir değil (на место Ленивого Ахмеда не
одного), birçok insan seçtiler (а нескольких людей выбрали). Onlar da namuslu
insanlardı doğrusu (они были уважаемыми людьми, что правда то правда),
ülkeyi çok iyi yönettiler (страной очень хорошо управляли), Tembel Ahmet'i
aratmadılar (Ленивого Ахмеда не подводили: «не заставляли жалеть о том, что
его нет»). Unutturmadılar da (и не забывали).
Bu nedenle, Tembel Ahmet öldüğü zaman yerine geçecek kimse bulunamadı,
hem de onun yerini tek bir adam kolay kolay dolduramazdı. Ülkedeki
insanlar, başka bir çözüm düşündüler. Tembel Ahmet'in yerine bir değil,
birçok insan seçtiler. Onlar da namuslu insanlardı doğrusu, ülkeyi çok iyi
yönettiler, Tembel Ahmet'i aratmadılar. Unutturmadılar da.

Üç Pınar (Три источника)
Çok uzaklarda bir orman vardı eskiden (очень далеко стоял лес давным-давно),
koca koca ağaçları (громадные деревья) en yüksek kuleleri (самые высокие
башни), en yüksek minareleri bile (самые высокие минареты даже) gölgede
bırakırdı (в тени оставляли), uçurtmalar bile aşamazdı boylarını (даже
/бумажные/ змеи не могли перелететь через них: «их рост»), göğe doğru uzar
giderdi (к небу тянулись они). Uzaklardan bakan küçük çocuklar (издалека
смотрящие маленькие дети), bu ağaçların tepesine tırmananların (на этих
деревьев вершины забравшись) ellerini uzatınca yıldızları tutabileceklerini
sanırlardı (руки протянув, звезды можно было схватить, считали). Ama
kimsecikler tırmanamazdı o ağaçlara (но никто не забирался на эти деревья).
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Ağaçlara tırmanmak şöyle dursun (да ладно на деревья залезть), ormana girmeyi
bile göze alamazlardı (в лес зайти даже не решались: «к глазу не могли взять»),
bir ürperti sarardı her yanlarını (дрожь охватывала их тела: «все стороны»),
korkarlardı (боялись).
Çok uzaklarda bir orman vardı eskiden, koca koca ağaçları en yüksek
kuleleri, en yüksek minareleri bile gölgede bırakırdı, uçurtmalar bile
aşamazdı boylarını, göğe doğru uzar giderdi. Uzaklardan bakan küçük
çocuklar, bu ağaçların tepesine tırmananların ellerini uzatınca yıldızları
tutabileceklerini sanırlardı. Ama kimsecikler tırmanamazdı o ağaçlara.
Ağaçlara tırmanmak şöyle dursun, ormana girmeyi bile göze alamazlardı, bir
ürperti sarardı her yanlarını, korkarlardı.
Ormanın içinde korkmadan dolaşan bir adam vardı ya (но в лесу без страха
гуляющий один человек был) o uzun yıllardan beri burada yaşardı (он долгие
годы здесь жил), alışmıştı (привык), en sık ağaçların arasında bir kulübede
otururdu (в хижине, окруженной самыми густыми деревьями, жил). İri yarı bir
adamdı (крупный был человек), devler gibiydi (дэвам = демонам подобный),
devlerle akraba olduğu söylenirdi (демонам родственником был, говорили).
Avcıydı (был охотником), biri kız, biri oğlan, iki çocuğa vardı (одна девочка,
один мальчик, двое детей у него было). Ama çocukların yüzlerine bile bakmazdı
(но на детей своих: «детям в лица» даже не смотрел). Çok üzüldüler zavallı
çocuklar (очень переживали бедные дети)! Üstlerine (кроме того) başlarına
bakacak (за ними приглядывать: «за их головами смотреть»), karınlarını
doyuracak (их кормить: «их животы наполнять»), dertlerini dinleyecek (их
горести выслушивать), geceleri masal anlatacak (на ночь сказку рассказывать)
bir annecikleri de yoktu (мамочки у них не было). Üvey anneleri canlarına
okurdu (мачеха их ругала; canına okumak — сильно ругать, отчитывать:
«душам читать»), etmedik kötülük bırakmazdı (несделанных ею гадостей не
было). Babalarına da söyleyemezlerdi (а отцу рассказать не могли).
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Ormanın içinde korkmadan dolaşan bir adam vardı ya o uzun yıllardan beri
burada yaşardı, alışmıştı, en sık ağaçların arasında bir kulübede otururdu. İri
yarı bir adamdı, devler gibiydi, devlerle akraba olduğu söylenirdi. Avcıydı,
biri kız, biri oğlan, iki çocuğa vardı. Ama çocukların yüzlerine bile bakmazdı.
Çok üzüldüler zavallı çocuklar! Üstlerine başlarına bakacak, karınlarını
doyuracak, dertlerini dinleyecek, geceleri masal anlatacak bir annecikleri de
yoktu. Üvey anneleri canlarına okurdu, etmedik kötülük bırakmazdı.
Babalarına da söyleyemezlerdi.
Dedim ya, avcıydı babaları (как ведь я уже сказал, охотником был их отец),
sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar ormanda avlanıp dururdu (с утра до
вечера, с вечера до утра в лесу охотился). Kuş bulursa kuş (если птицу найдет,
птицу), tavşan bulursa tavşan (зайца найдет, зайца), geyik bulursa geyik (оленя
найдет, оленя) vururdu (убивал). Kuşları, hayvanları vurup öldürmekten (кроме
птиц, животных отстреливания), pişirtip yemekten (да кроме приготовленной
еды) başka bir şey düşünmez (ни о чем больше не думал), başka hiçbir şeye
aldırmazdı (ни на что больше не обращал внимания). Vurduğu kuş düşmedi mi
(если подстреленная им птица не упала), getirdiği tavşan pişmedi mi
(принесенный им заяц не приготовлен был) küplere biner (очень сердился),
gözlerinden kıvılcımlar saçardı (из глаз его искры летели; saçmak — сыпать,
рассеивать).
Her şeyi yapabilirdi böyle zamanlarda (все мог сделать в такие моменты).
Örneğin oğlunu, kızını, karısını öldürebilirdi (например, сына дочь жену убить
мог), öylesine azgın bir avcıydı (вот такой свирепый был охотник). Karısı da bu
huyunu çok iyi bilirdi (жена этот его нрав очень хорошо знала). Bilirdi ya bir
gün ne olduysa oldu (знала, но однажды кое-что произошло), üç keklikten birini
yitirdi (из трех куропаток одна пропала). Aradı, taradı, bulamadı (искала,
обшаривала, но не нашла).
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Dedim ya, avcıydı babaları, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar
ormanda avlanıp dururdu. Kuş bulursa kuş, tavşan bulursa tavşan, geyik
bulursa geyik vururdu. Kuşları, hayvanları vurup öldürmekten, pişirtip
yemekten başka bir şey düşünmez, başka hiçbir şeye aldırmazdı. Vurduğu
kuş düşmedi mi, getirdiği tavşan pişmedi mi küplere biner, gözlerinden
kıvılcımlar saçardı.
Her şeyi yapabilirdi böyle zamanlarda. Örneğin oğlunu, kızını, karısını
öldürebilirdi, öylesine azgın bir avcıydı. Karısı da bu huyunu çok iyi bilirdi.
Bilirdi ya bir gün ne olduysa oldu, üç keklikten birini yitirdi. Aradı, taradı,
bulamadı.
Çocuklardan kuşkulandı (детей стала подозревать), ikisini de dövdü (обоих
побила), vura vura burunlarını kanattı (от побоев из их носов кровь потекла:
«носы кровоточили»). Yemin üstüne yemin ettiler (клялись, божились: «поверх
клятвы клялись еще, на клятву клятву накладывали»), gene de inanmadı (все
равно не поверила). Ama artık bunu düşünmenin sırası değildi (но теперь об
этом думать времени не было). Korkusundan titriyor (от страха трясется),
sabahlara kadar dayak yiyeceğini (до утра будет битой: «побои есть»), belki de
öleceğini düşünüyordu (может быть, даже умрет, думает). Dayaktan, ölümden
kurtulmak için (от побоев, от смерти спастись чтобы) bir bıçak aldı eline (нож
взяла в руку), sol memesini kesiverdi (левую грудь свою отрезала). Bir güzel
tuzlayıp biberledi (хорошо посолила, поперчила), kalan kekliklerle birlikte onu
da pişirdi (с оставшимися куропатками вместе ее приготовила).
Çocuklardan kuşkulandı, ikisini de dövdü, vura vura burunlarını kanattı.
Yemin üstüne yemin ettiler, gene de inanmadı. Ama artık bunu düşünmenin
sırası değildi. Korkusundan titriyor, sabahlara kadar dayak yiyeceğini, belki
de öleceğini düşünüyordu. Dayaktan, ölümden kurtulmak için bir bıçak aldı
eline, sol memesini kesiverdi. Bir güzel tuzlayıp biberledi, kalan kekliklerle
birlikte onu da pişirdi
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

125

Akşam oldu (наступил вечер), kocasının önüne getirdi (мужу (ужин) поднесла).
Adam sol memeyi yerken (мужчина, когда левую грудь ел), nerdeyse
parmaklarını da birlikte yiyecekti (чуть язык не проглотил: «почти вместе с
пальцами съел»), öylesine beğenmişti karısının memesini (так ему понравилась
жены грудь). "Bu keklik çok tatlı bir keklik," diye söylendi (эта куропатка очень
вкусная, сказал). Sonra da cömertliği tuttu (потом щедрость проявил). "Biraz al
da tadına bak (возьми немного, попробуй; tadı — вкус, вкусовое ощущение)."
Karısı almadı (жена не взяла), içi burkuluyordu (внутри все перевернулось).
Avcı da fazla dayatmadı (охотник же сильно не настаивал). Ama azıcık daha
yiyince (но после того, как он немного еще поел) gözleri büyüdü (глаза
выпучил), parmaklarını yaladı durdu (пальцы облизал и остановился).
"Hanım, bu işin içinde bir iş var (жена, здесь что-то не так: «внутри этого дела
что-то есть»), bu et keklik eti değil (это мясо — не мясо куропатки), çok daha
tatlı bir et (намного вкуснее это мясо). İşin iç yüzünü söyle bana (подноготную
правду говори мне; iç — внутренняя часть). Korkma, kızmam, niçin kızayım?"
dedi (не бойся, злиться не буду, с чего мне злиться, сказал).
Akşam oldu, kocasının önüne getirdi. Adam sol memeyi yerken, nerdeyse
parmaklarını da birlikte yiyecekti, öylesine beğenmişti karısının memesini.Bu
keklik çok tatlı bir keklik," diye söylendi. Sonra da cömertliği tuttu. "Biraz al
da tadına bak."
Karısı almadı, içi burkuluyordu. Avcı da fazla dayatmadı. Ama azıcık daha
yiyince gözleri büyüdü, parmaklarını yaladı durdu.
"Hanım, bu işin içinde bir iş var, bu et keklik eti değil, çok daha tatlı bir et.
İşin iç yüzünü söyle bana. Korkma, kızmam, niçin kızayım?" dedi.
Kadın biraz duraladı (женщина запнулась), yutkundu (поперхнулась), ezildi
(засмущалась), büzüldü (съежилась), ama en sonunda anlattı olup biteni (но, в
коне концов, рассказала, в чем дело). Adam da (adam diyoruz ya gerçek bir
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insan olduğu hiç de kesin değildi) sözünde durdu (человек (человек говорим, но
то, что он настоящим человеком был, это не точно) слово сдержал), kızmadı
(не рассердился). Kızmak şöyle dursun (да чего там злиться), sevindi bile
(обрадовался даже). Karısına acımayı da düşünmedi (но о том, как его жене
было больно, не подумал) Çok azgın bir avcıydı (очень свирепым охотником
был), midesinden başka bir şey düşünmezdi (кроме своего желудка ни о чем не
думал).
"Adam eti ne de tatlı olurmuş!" diye söylendi (человеческое мясо какое же
вкусное оказалось, сказал).
Kadın biraz duraladı, yutkundu, ezildi, büzüldü, ama en sonunda anlattı olup
biteni. Adam da (adam diyoruz ya gerçek bir insan olduğu hiç de kesin değildi)
sözünde durdu, kızmadı. Kızmak şöyle dursun, sevindi bile. Karısına acımayı
da düşünmedi. Çok azgın bir avcıydı, midesinden başka bir şey düşünmezdi.
"Adam eti ne de tatlı olurmuş!" diye söylendi.
Yüzünü ellerinin arasına alıp düşlere, düşüncelere daldı (лицо руками обхватив, в
мысли погрузился), ikide bir dudaklarını yalıyordu (время от времени: «в два
(раза) один (раз)» губы облизывал). "Adam eti ne de tatlı olurmuş
(человеческое мясо какое же вкусное оказалось) Adam eti ne de tatlı olurmuş
(человеческое мясо какое же вкусное оказалось)!" diye mırıldanıp duruyordu
(бормотал все время). Karısı çok kaygılandı (жена его очень расстроилась),
kalan memesini sımsıkı tuttu (оставшуюся грудь крепко-крепко сжала), onu da
isteyecek diye korkuyordu (что и ее захочет, испугалась). Yakayı sıyırmak istedi
(спастись: «воротник сорвать»; yakayı sıyırmak — спастись, вырваться,
захотела)
"Adam etinden bu kadar hoşlandıysan (если человечское мясо так тебе
нравится), çocukların ne güne duruyor?" dedi (почему твои дети еще живы).
"Onların hiç eti yok ki (да на них совсем мяса нет же), ikisi de bir deri bir kemik
(оба они кожа да кости)," dedi avcı, içini çekti (сказал охотник, вздохув).
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Yüzünü ellerinin arasına alıp düşlere, düşüncelere daldı, ikide bir dudaklarını
yalıyordu. "Adam eti ne de tatlı olurmuş! Adam eti ne de tatlı olurmuş!" diye
mırıldanıp duruyordu. Karısı çok kaygılandı, kalan memesini sımsıkı tuttu,
onu da isteyecek diye korkuyordu. Yakayı sıyırmak istedi:
"Adam etinden bu kadar hoşlandıysan, çocukların ne güne duruyor?" dedi.
"Onların hiç eti yok ki, ikisi de bir deri bir kemik," dedi avcı, içini çekti.
Üvey ana buna da çözüm buldu (мачеха и этому решение нашла):
"Bu da söz mü (это разве проблема) diye atıldı hemen (ответила: «бросилась»
сразу же). "Kırk gün güzelce besleriz (сорок дней хорошенько откормим их),
semirirler (пожирнеют), ondan sonra kesip yersin (после этого зарежешь и
съешь)!"
Kocası da beğendi bu düşünceyi (мужу понравилась эта мысль).
"Öyle ya, çok kolay, besleriz (и вправду, очень легко, откормим)" dedi,
keyiflendi (сказал и обрадовался), "besleriz, besleriz (будем кормить, кормить),
sonra da keseriz (потом зарежем), bir güzel yeriz (хорошо поедим), ikisini
birden kesip (обоих сразу зарежем) adam etine doyarız (человеческим мясом
наедимся)."
Avcının kızı da dinliyordu bunları (а дочь охотника слышала все это).
Üvey ana buna da çözüm buldu (мачеха и этому решение нашла):
"Bu da söz mü?" diye atıldı hemen. "Kırk gün güzelce besleriz, semirirler,
ondan sonra kesip yersin!"
Kocası da beğendi bu düşünceyi.
"Öyle ya, çok kolay, besleriz" dedi, keyiflendi, "besleriz, besleriz, sonra da
keseriz, bir güzel yeriz, ikisini birden kesip adam etine doyarız."
Avcının kızı da dinliyordu bunları.
Zavallı kız (бедная девушка), üvey annesinden yediği dayağın acısından olacak,
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bir türlü uyuyamamıştı (из-за боли от побоев мачехи не смогла заснуть).
Başkalarının konuştuklarını dinlemeyi sevmezdi (то, о чем другие говорят,
подслушивать не любила), yoktu öyle kötü huyları (не было у нее таких плохих
привычек), babasıyla üvey annesinin sözlerini de dinlemek istemezdi (отца и
мачехи разговоров подслушивать не хотела), ama babasının sözlerini istemeden
işitince (но отцовские слова случайно услышав), bir çığlık kopardı (закричала).
Bereket versin (слава Аллаху), hemen ağzına götürdü elini (сразу же рот
закрыла рукой), sıkı sıkı tuttu da (крепко-крепко зажала) çığlığı duyulmadı (и
крик ее не услышали). Aradan saatler geçti (с того момента прошло время).
Gözleri yoruldu (глаза ее устали), gözkapakları da çok ağırlaştı (веки тоже очень
отяжелели), gene de yummadı gözlerini (и все равно не закрыла глаза), şafak
sökünceye kadar uyumadı (до самого рассвета не заснула), yapacaklarını
düşündü (что им делать, думала). Ertesi gün, hiçbir şey olmamış gibi davrandı
(на следующий день, как ни в чем не бывало себя вела). O korkunç sözleri
dinleyen kendisi değildi de bir başkasıydı sanki (эти страшные слова не она, а
кто-то другой слышал словно).
Zavallı kız, üvey annesinden yediği dayağın acısından olacak, bir türlü
uyuyamamıştı. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyi sevmezdi, yoktu öyle
kötü huyları, babasıyla üvey annesinin sözlerini de dinlemek istemezdi, ama
babasının sözlerini istemeden işitince, bir çığlık kopardı. Bereket versin,
hemen ağzına götürdü elini, sıkı sıkı tuttu da çığlığı duyulmadı. Aradan
saatler geçti. Gözleri yoruldu, gözkapakları da çok ağırlaştı, gene de yummadı
gözlerini, şafak sökünceye kadar uyumadı, yapacaklarını düşündü. Ertesi gün,
hiçbir şey olmamış gibi davrandı. O korkunç sözleri dinleyen kendisi değildi
de bir başkasıydı sanki.
Kimseye anlatmadı duyduklarını (никому не рассказала услышанное), kardeşine
bile söylemedi (брату даже не сказала). Yalnız her gün küçücük bir taş aldı
ormandan (только каждый день маленький камушек брала из леса), getirip
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yastığın altına sakladı (приносила и под подушку прятала). Geceleri herkes
uyuduktan sonra kalkar (ночами, когда все засыпали, вставала), taşları eline alır
(камушки в руку брала), birer birer sayardı (по-одному пересчитывала), ateş
böcekleri de yaklaşır (светлячки подлетали), ışık tutarlardı (светили), gündüz
gibi aydınlatırlardı önünü (дневным светом словно освещали ее).
Bir gece, gene kalktı (в эту ночь снова встала). Ateş böcekleri koşup geldiler
(светлячки подлетели), ışık tuttular (засветили: «огонек держали»). Kız taşları
saymaya başladı (девушка начала считать камни). Saydı, bir daha saydı
(посчитала, еще раз пересчитала).
Gözlerinde yaşlar parladı birden (в глазах блеснули слезы вдруг). Taşların sayısı
otuz dokuzdu (камней было тридцать девять). Kesilmelerine tam bir gün vardı
(до того, как их зарежут, ровно один день остался)!
Kimseye anlatmadı duyduklarını, kardeşine bile söylemedi. Yalnız her gün
küçücük bir taş aldı ormandan, getirip yastığın altına sakladı. Geceleri herkes
uyuduktan sonra kalkar, taşları eline alır, birer birer sayardı, ateş böcekleri
de yaklaşır, ışık tutarlardı, gündüz gibi aydınlatırlardı önünü.
Bir gece, gene kalktı. Ateş böcekleri koşup geldiler, ışık tuttular. Kız taşları
saymaya başladı. Saydı, bir daha saydı.
Gözlerinde yaşlar parladı birden. Taşların sayısı otuz dokuzdu. Kesilmelerine
tam bir gün vardı!
Kız bunu görür de durur mu hiç? Durmadı (девушка это увидела, но остановило
ли ее это, не остановило). Kardeşim uyandırmak istedi hemen (брата разбудить
захотела сразу же). Ama çocuk derin bir uykuya dalmıştı (но ребенок крепко
спал: «в глубокий сон был погружен»), dokunmaya kıyamadı (его трогать не
решилась). Sonra birdenbire uyandırılırsa (вдруг, если проснется), belki de
ağlardı (может и заплакать), babası, üvey annesi de duyar (отец и мачеха
услышат), işi anlarlardı (в чем дело поймут). Bu nedenle sessizce dışarıya çıktı
(поэтому бесшумно на улицу вышла), birkaç cırcır böceği buldu (несколько
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сверчков нашла), yalvardı (умоляла), kardeşini türkülerle uyandırmalarını söyledi
(чтобы они ее брата песнями разбудили, сказала). Cırcır böcekleri uçup geldiler
(сверчки прилетели), güzel türküler söylediler (красивые песенки спели). Çocuk
gülümseyerek uyandı (ребенок с улыбкой проснулся). Ablası kolundan tutup
kaldırdı (старшая сестра его на руки взяла, подняла), giysilerini giydirdi
(одежду на него надела). "Ay ışığında gezmeye çıkacağız (под лунным светом
гулять пойдем), cırcır böcekleri türkü söyleyecek bize (сверчки нам песенки
споют), ateş böcekleri de ışık tutacaklar (светлячки нам посветят)," dedi
(сказала). Çıktılar (вышли). Kulübeden biraz uzaklaştıktan sonra (от хижины
немного отошли когда), kızcağız her şeyi anlattı (бедная сестра все рассказала).
Kardeşi çok küçüktü daha (братик ее был маленьким еще), ağlamaya başladı
(плакать начал). Ağlamanın sırası mıydı (но разве плакать было время; sıra —
ряд, очередь)? Kaçmaya başladılar (убегать начали).
Kız bunu görür de durur mu hiç? Durmadı. Kardeşim uyandırmak istedi
hemen. Ama çocuk derin bir uykuya dalmıştı, dokunmaya kıyamadı. Sonra
birdenbire uyandırılırsa, belki de ağlardı, babası, üvey annesi de duyar, işi
anlarlardı. Bu nedenle sessizce dışarıya çıktı, birkaç cırcır böceği buldu,
yalvardı, kardeşini türkülerle uyandırmalarını söyledi. Cırcır böcekleri uçup
geldiler, güzel türküler söylediler. Çocuk gülümseyerek uyandı. Ablası
kolundan tutup kaldırdı, giysilerini giydirdi. "Ay ışığında gezmeye çıkacağız,
cırcır böcekleri türkü söyleyecek bize, ateş böcekleri de ışık tutacaklar," dedi.
Çıktılar. Kulübeden biraz uzaklaştıktan sonra, kızcağız her şeyi anlattı.
Kardeşi çok küçüktü daha, ağlamaya başladı. Ağlamanın sırası mıydı?
Kaçmaya başladılar.
Koştular, koştular (бежали, бежали).
Derken şafak söktü (тем временем рассвело; şafak — заря; sökmek —
распарывать, отделять), çevreleri aydınlandı (вокруг посветлело). Ateş
böceklerinin ışığı söndü (светлячки погасли), cırcır böcekleri uyuyakaldı
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(сверчки заснули). Çocuklar yoruldu (дети устали). Gene de durmadılar (и все
равно не остановились), koştular, koştular (бежали, бежали)... Ancak, biraz
daha koştuktan sonra (но, еще немного пробежав) oğlanın ayağına bir diken battı
(мальчик ногой на колючку наступил) olduğu yerde kalakaldı zavallı (как
вкопанный встал, бедняжка). Ablası geri döndü (старшая сестра вернулась),
diz çöküp (на колени встала; çökmek — опускаться, оседать) dikeni çıkardı
(колючку вытащила). Sonra, doğrulup kalkınca, bir de ne görsün (потом,
обернувшись, что увидела)? Babaları koşa koşa gelmiyor mu (их отец за ними
не гонится разве)? Hemen kardeşinin elinden tuttu (сразу же брата за руку
взяла), gene kaçmaya başladılar (снова бежать начали), her yanları tere battı (все
пóтом покрылись), soluktan kesildi (задыхаются; soluk — дыхание; kesilmek —
кроиться; прекращаться). Bereket versin (слава Аллаху), yaşlı bir kadın
gördüler bu sırada (старую женщину увидели в этот момент). Kadıncağız bir
küçük pınarın başına oturmuş (женщина около маленького источника сидела),
önüne bir küçük ayna koymuş (перед собой маленькое зеркальце положила),
eline de bir sarı tarak almış (в руку желтый гребень взяла), ak saçlarını tarıyordu
(седые волосы свои расчесывала). Yanına vardılar (к ней подбежали):
Koştular, koştular.
Derken şafak söktü, çevreleri aydınlandı. Ateş böceklerinin ışığı söndü, cırcır
böcekleri uyuyakaldı. Çocuklar yoruldu. Gene de durmadılar, koştular,
koştular... Ancak, biraz daha koştuktan sonra, oğlanın ayağına bir diken battı,
olduğu yerde kalakaldı zavallı. Ablası geri döndü, diz çöküp dikeni çıkardı.
Sonra, doğrulup kalkınca, bir de ne görsün? Babaları koşa koşa gelmiyor mu?
Hemen kardeşinin elinden tuttu, gene kaçmaya başladılar, her yanları tere
battı, soluktan kesildi. Bereket versin, yaşlı bir kadın gördüler bu sırada.
Kadıncağız bir küçük pınarın başına oturmuş, önüne bir küçük ayna koymuş,
eline de bir sarı tarak almış, ak saçlarını tarıyordu. Yanına vardılar:
"Nine, nine! Sakla bizi, kurtar bizi (бабушка, бабушка, спрячь нас, спаси нас)!"
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

132

deyip arkasından olanı biteni anlattılar (взмолились и то, что с ними случилось,
рассказали). Yaşlı kadının gözleri yaşardı (старуха прослезилась).
"Ben sizi burada nasıl saklarım, çocuklar (как я вас здесь спрятать смогу, детки)?
Babanız gelirse sizi de, beni de öldürür (ваш отец если придет, то и вас, и меня
убьет). Saklayamam (не могу я вас спрятать). Saklayamam (спрятать не могу),
ama sizin için bir şeyler yaparım (но для вас кое-что сделаю). Şu aynayı, şu
tarağı, şu kili alın (это зеркало, этот гребень, и эту глину возьмите). Yaklaşınca
kili atın (догонит, глину бросьте). Gene yaklaşırsa tarağı atın (если снова
догонит, гребень бросьте), gene yaklaşırsa aynayı atın (если снова догонит,
зеркало бросьте) herhalde kurtulursunuz (обязательно спасетесь)," dedi
(сказала).
Çocuklar, kili, tarağı, aynayı alıp (дети глину, гребень, зеркало взяли) gene
kaçmaya başladılar (снова убегать начали). Ama babaları çabucak yetişti (но
отец быстро их нагнал). Beş on adım daha yaklaşsa (если еще на пять-десять
шагов приблизится), yakalayıverecekti (поймает). Bereket versin (слава
Аллаху), onları kandırmak için (для того, чтобы их обмануть), "Böyle sabah
sabah nereye gidiyorsunuz (таким ранним утром, куда вы идете)? Gelin,
kahvaltınızı edin de ondan sonra çıkın gezmeye (идите, позавтракайте, а потом
уже идите гулять)" diye bağırıyordu da hızı biraz azalıyordu (крикнул и немного
отстал: «скорость немного уменьшил»).
"Nine, nine! Sakla bizi, kurtar bizi!" deyip arkasından olanı biteni anlattılar.
Yaşlı kadının gözleri yaşardı.
"Ben sizi burada nasıl saklarım, çocuklar? Babanız gelirse sizi de, beni de
öldürür. Saklayamam. Saklayamam, ama sizin için bir şeyler yaparım. Şu
aynayı, şu tarağı, şu kili alın. Yaklaşınca kili atın. Gene yaklaşırsa tarağı atın,
gene yaklaşırsa aynayı atın, herhalde kurtulursunuz," dedi.
Çocuklar, kili, tarağı, aynayı alıp gene kaçmaya başladılar. Ama babaları
çabucak yetişti. Beş on adım daha yaklaşsa, yakalayıverecekti. Bereket versin,
onları kandırmak için, "Böyle sabah sabah nereye gidiyorsunuz? Gelin,
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kahvaltınızı edin de ondan sonra çıkın gezmeye" diye bağırıyordu da hızı
biraz azalıyordu.
Ama bizim küçük oğlan (но наш маленький мальчик), bu tatlı sözleri duyunca
duruverdi (такие ласковые слова услышав, остановился). Avcıya döndü (к
охотнику повернулся). Neredeyse yakalanacaktı (чуть-чуть и был бы пойман).
Ablası elindeki kili yere bıraktı (старшая сестра глину на землю бросила:
«оставила»). Avcıyla çocukların arası (между охотником и детьми) açıldı, uzadı
(открылось, протянулось), içinden çıkılmaz bir çamur alanı oldu (непроходимое
болото легло; alan — площадь, поле), ama avcı aldırmadı (но охотник не
остановился: «не придал значения, не обратил внимания»). Postallarını çıkarıp
(свои грубые ботинки: «постолы» снял) atarak bata çıka ilerlemeye başladı
(прыгнул (в болото) и, то погружаясь, то вылезая, продвигаться вперед
начал). Bir yandan da kötü şeyler söylüyor, küfürler yağdırıyor (плохие слова
говорит, проклятья изрыгает), hem çamurda böyle kolay ilerlemesi (и то, что он
по трясине так легко продвигается) hem de kötü sözleri (и его плохие слова)
gerçek insan olmadığım sezdiriyordu (то, что он не настоящий человек, дает
понять). Küçük oğlan, bu sözleri duyunca (маленький мальчик, эти слова
услышав) ablasının eline sarıldı (старшую сестру за руку схватил), var hızıyla
koştular (со всей скоростью побежали).
Ama bizim küçük oğlan, bu tatlı sözleri duyunca duruverdi. Avcıya döndü.
Neredeyse yakalanacaktı. Ablası elindeki kili yere bıraktı. Avcıyla çocukların
arası açıldı, uzadı, içinden çıkılmaz bir çamur alanı oldu, ama avcı aldırmadı.
Postallarını çıkarıp atarak bata çıka ilerlemeye başladı. Bir yandan da kötü
şeyler söylüyor, küfürler yağdırıyor, hem çamurda böyle kolay ilerlemesi hem
de kötü sözleri gerçek insan olmadığım sezdiriyordu. Küçük oğlan, bu sözleri
duyunca ablasının eline sarıldı, var hızıyla koştular.
Babaları da arkalarından koşuyordu (отец их за ними бежит). Her yanı çamurdu
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(весь в трясине), ama kocaman bacakları vardı (но у него огромные ноги были),
çocuklardan daha çabuk ilerliyordu (быстрее, чем дети, вперед двигался). Gene
epeyce yaklaştı (снова порядочно приблизился), gene tatlı sözler söyledi (снова
ласковые слова произнес), dursunlar diye dil döktü (послушать уговаривал; dil
— язык; dökmek — лить, сыпать), ama küçük oğlan bile durmadı (но даже
маленький мальчик не остановился). Ablası elindeki tarağı bırakıverdi (старшая
сестра гребень бросила). Bıraktı da bir baktı ki (как только бросила), arkaları
baştan başa çakır dikeni (за ними вдруг вырос колючий репейник). Babası da
çakır dikenlerinin içinde çabalayıp duruyor (их отец в этом колючем репейнике
мечется: «трудится, мучается»), çakır dikenleri ellerini, bacaklarını kanatıyor
(репейник его руки, ноги до крови царапает).
Babaları da arkalarından koşuyordu. Her yanı çamurdu, ama kocaman
bacakları vardı, çocuklardan daha çabuk ilerliyordu. Gene epeyce yaklaştı,
gene tatlı sözler söyledi, dursunlar diye dil döktü, ama küçük oğlan bile
durmadı. Ablası elindeki tarağı bırakıverdi. Bıraktı da bir baktı ki, arkaları
baştan başa çakır dikeni. Babası da çakır dikenlerinin içinde çabalayıp
duruyor, çakır dikenleri ellerini, bacaklarını kanatıyor.
Avcı kızı, babasının kanlarını görünce (дочь охотника кровь отца увидела) içi
sızladı (сердце ее сжалось). Avcı, kendisinin de, kardeşinin de canına kıyacaktı
(охотник и ее, и ее брата жизни лишить хотел; kıymak — рубить), belki de bir
devdi (может быть, был демоном), hatta dikenler içinde böylesine koştuktan
sonra (кстати, после того, как он через колючки вот так бежал), akan kanlara,
batan dikenlere aldırmadıktan sonra (не обращая внимание на текущую кровь и
впивающиеся колючки), dev olduğu kuşku götürmezdi (то что он был демоном,
сомнений не было) ama, ne de olsa babasıydı (но, несмотря ни на что, он был
ее отцом) babasının bu durumuna dayanamadı (мучений отца видеть не могла),
bir daha arkasına bakmadı (ни разу больше назад не посмотрела). Avcının
dikenlerden kurtulup da arkalarından yetişebileceğini sanmıyordu (что охотник из
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колючек освободится и их догонит, не думала), bu bakımdan içi rahattı (и
поэтому немного расслабилась; rahat — покой, спокойствие). Bunun için
yavaş yürüdüler (из-за этого медленно пошли). Ayrıca, koşacak durumda
değildiler (кстати говоря, бежать они уже не могли), yorgunluktan bacakları
tutmaz olmuştu (от усталости ноги подкашивались: «недержащими стали»).
Hem de çocuk susamıştı (да и малыш пить захотел), "Su, su!" deyip başka bir şey
demiyor (воды, воды, кроме этого ничего не говорил), ağlayıp duruyordu
(плакал, плакать продолжал). Gözyaşları bazı bazı dudaklarına damlıyordu
(слезы его иногда на губы капали), ne de olsa sudur diye yalıyordu (какаяникакая вода, ее слизывал), ama yaladığına da, yalayacağına da pişman oluyordu
zavallı (но из-за того, что слизывал, еще сильнее страдал, бедняжка; pişman —
кающийся, сожалеющий), gözyaşları çok tuzluydu (слезы были очень
солеными). Susuzluğunu büsbütün artırıyordu (жажду еще сильней усиливали).
Avcı kızı, babasının kanlarını görünce içi sızladı. Avcı, kendisinin de,
kardeşinin de canına kıyacaktı, belki de bir devdi, hatta dikenler içinde
böylesine koştuktan sonra, akan kanlara, batan dikenlere aldırmadıktan
sonra, dev olduğu kuşku götürmezdi, ama, ne de olsa babasıydı, babasının bu
durumuna dayanamadı, bir daha arkasına bakmadı. Avcının dikenlerden
kurtulup da arkalarından yetişebileceğini sanmıyordu, bu bakımdan içi
rahattı. Bunun için yavaş yürüdüler. Ayrıca, koşacak durumda değildiler,
yorgunluktan bacakları tutmaz olmuştu. Hem de çocuk susamıştı, "Su, su!"
deyip başka bir şey demiyor, ağlayıp duruyordu. Gözyaşları bazı bazı
dudaklarına damlıyordu, ne de olsa sudur diye yalıyordu, ama yaladığına da,
yalayacağına da pişman oluyordu zavallı, gözyaşları çok tuzluydu.
Susuzluğunu büsbütün artırıyordu.
Bu arada avcı hep ilerlemekteydi (а в это время охотник все приближался).
Yirmi otuz adım bir şey kalmıştı aralarında (двадцать-тридцать шагов всего
между ними оставалось). Çocuklar bir oyun daha oynarlar diye korktu (что дети
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еще какую-нибудь шутку сыграют, боялся) adımlarını yavaşlattı (шаги свои
замедлил), ayaklarının ucuna basarak (на цыпочках: «на ног кончики
наступая»), çıt çıkarmadan (беззвучно) yürüdü (шел). Bunun için yetişmesi biraz
uzun sürdü (поэтому чтобы их догнать много времени потребовалось; uzun —
долго; sürmek — длиться). Ama en sonunda yetişti (но, в конце концов, догнал),
kızını omzundan tutuverdi (дочь за плечо схватил). Tutmasına tuttu (схватил-то
схватил), ama ne de olsa dev olduğundan (но из-за того, что был демоном), çok
sert tuttu kızın omzunu (очень сильно сжал дочкино плечо), tutmaktan çok
vurdu (схватившись, сильно дернул). Ayna yere düştü (зеркало на землю
упало). Kızcağız korkuyla geriye dönünce bir de ne görsün (бедная девушка, от
страха назад обернувшись, что же вдруг увидела)? Uçsuz bucaksız bir mavi
deniz (бескрайнее синее море). Bir yanında kendisiyle kardeşi (на одном берегу
она с братом), bir yanında babası (на другом их отец). Araları öylesine uzak ki
(расстояние между ними такое большое), babaları serçelerden daha küçük
görünüyor (отец их меньше воробья кажется).
Bu arada avcı hep ilerlemekteydi. Yirmi otuz adım bir şey kalmıştı aralarında.
Çocuklar bir oyun daha oynarlar diye korktu, adımlarını yavaşlattı,
ayaklarının ucuna basarak, çıt çıkarmadan yürüdü. Bunun için yetişmesi
biraz uzun sürdü. Ama en sonunda yetişti, kızını omzundan tutuverdi.
Tutmasına tuttu, ama ne de olsa dev olduğundan, çok sert tuttu kızın omzunu,
tutmaktan çok vurdu. Ayna yere düştü. Kızcağız korkuyla geriye dönünce bir
de ne görsün? Uçsuz bucaksız bir mavi deniz. Bir yanında kendisiyle kardeşi,
bir yanında babası. Araları öylesine uzak ki, babaları serçelerden daha küçük
görünüyor.
İşte kurtulmuşlardı (и вот спаслись). Yazık ki, denizin suları tuzluydu (как жаль,
в море вода соленая), içemediler (не смогли попить). Küçük oğlan ağlıyor
(маленький мальчик плачет), "Su!" diyor da başka bir şey demiyordu (воды,
говорит, больше ничего не говорит). Güneş de tam tepelerindeydi (солнце тоже
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

137

в самом зените), alev gibi yakıyordu enselerini (как пламенем, палит их
затылки). Bu yerlerde su bulmak kolay değildi (в таких местах воду отыскать
нелегко). Değildi ya avcı kızı umudunu kesmedi (нелегко, но дочь охотника
надежду не теряла). Bunca işi başardıktan sonra (после того, как из такого
выпутались) suyu da bulacağını umuyordu (воду найти тоже надеялась), ama
umutları boşa çıktı (но надежды были напрасны). Güneş batıncaya kadar
dolaştılar (до захода солнца бродили), bir damla su geçmedi ellerine (но ни
капельки воды не достали). Bir ağacın altına çöktüler (под деревом присели).
Küçük oğlan yüzükoyun yere uzanıp (мальчик ничком на земле растянулся)
inlemeye başladı (стонать начал). Ablası da başucuna oturdu (а девушка села у
его изголовья), yüzünü iki elinin içine aldı (лицо двумя руками подперла: «свое
лицо двух рук внутрь взяла»). Çok güzeldi (очень красивая она была), hele
böyle yüzü ellerinde (особенно из-за того, что вот так лицо на руках), terden
sırılsıklam olmuş saçları alnında (от пота мокрые-премокрыми ставшие волосы
на ее лбу), üzgün üzgün otururken (грустная-грустная сидела) daha da güzel
görünüyordu (еще красивее выглядела).
İşte kurtulmuşlardı. Yazık ki, denizin suları tuzluydu, içemediler. Küçük
oğlan ağlıyor, "Su!" diyor da başka bir şey demiyordu. Güneş de tam
tepelerindeydi, alev gibi yakıyordu enselerini. Bu yerlerde su bulmak kolay
değildi. Değildi ya avcı kızı umudunu kesmedi. Bunca işi başardıktan sonra
suyu da bulacağını umuyordu, ama umutları boşa çıktı. Güneş batıncaya
kadar dolaştılar, bir damla su geçmedi ellerine. Bir ağacın altına çöktüler.
Küçük oğlan yüzükoyun yere uzanıp inlemeye başladı. Ablası da başucuna
oturdu, yüzünü iki elinin içine aldı. Çok güzeldi, hele böyle yüzü ellerinde,
terden sırılsıklam olmuş saçları alnında, üzgün üzgün otururken daha da
güzel görünüyordu.
Derken uzaklarda bir atlı belirdi (в этот момент издалека всадник появился).
Atını dört nala sürüyordu (своего коня во весь опор: «на четыре подковы»
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гнал). Ama güzel kızı görünce, dayanamadı (но красавицу увидев, не
удержался), atını durdurdu (коня остановил). Sonra kardeşini gördü (потом
увидел ее брата), iyi bir adama benziyordu (хорошим человеком он казался).
"Ne o, kızım (что случилось, доченька), burda böyle ne yapıyorsunuz (что вы
тут делаете)? Bu çocuk neden ağlıyor? (этот ребенок почему плачет)" diye
sordu (спросил).
Güzel kız kardeşinin çok susadığını söyledi (красавица сказала, что ее брат
очень хочет пить). "Her yanı aradık, taradık (везде искали, все обшарили), bir
damla su bulamadık, amca (но ни капельки воды не нашли, дяденька)!" dedi.
Atlı onlara acıdı, içini çekti (всадник их пожалел, вздохнул):
Derken uzaklarda bir atlı belirdi. Atını dört nala sürüyordu. Ama güzel kızı
görünce, dayanamadı, atını durdurdu. Sonra kardeşini gördü, iyi bir adama
benziyordu.
"Ne o, kızım, burda böyle ne yapıyorsunuz? Bu çocuk neden ağlıyor?" diye
sordu.
Güzel kız kardeşinin çok susadığını söyledi. "Her yanı aradık, taradık, bir
damla su bulamadık, amca!" dedi. Atlı onlara acıdı, içini çekti:
"Şu karşı tepedeki ağaçları görüyorsunuz ya (вон на том холме деревья видите),"
diye başladı (начал говорить), arkasını getirmedi, yutkundu (но не закончил,
запнулся). Sonra bir oğlana, bir kıza baktı (потом на мальчика с девочкой
посмотрел), ister istemez sürdürdü konuşmasını (и нехотя продолжил свою
речь): "yan yana üç pınar vardır orada (рядом друг с другом три источника там
есть), ama ikisinin suyu içilmez (но из двух воду пить нельзя). Birincisinden
içen balık olur (из первого кто выпьет, рыбой станет), dalar gider içine (будет в
нем плавать), ikincisinden içen kuzu olur (из второго кто выпьет, ягненком
станет), mer mer meler (будет блеять). Üçüncüsünden içene bir şeycik olmaz (из
третьего кто выпьет, тому ничегошеньки не будет), nasılsa öyle kalır (каким
есть, таким и останется), susuzluğu da geçer (а жажда его пройдет). Birinciyle
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ikinciye yaklaşmayın sakın (к первому и второму не приближайтесь ни в коем
случае) üçüncüden için!" dedi (из третьего пейте, сказал). Sözlerini bitirmesiyle
(слова свои закончив) atını kırbaçlaması (коня своего хлыстом ударил; kırbaç
— кнут) bir oldu («одним стало» = все это одновременно случилось, сразу: «с
заканчиванием слов хлестание коня одним стало»), sürdü gitti (вскочил на
него, и след его простыл).
"Şu karşı tepedeki ağaçları görüyorsunuz ya," diye başladı, arkasını
getirmedi, yutkundu. Sonra bir oğlana, bir kıza baktı, ister istemez sürdürdü
konuşmasını: "yan yana üç pınar vardır orada, ama ikisinin suyu içilmez.
Birincisinden içen balık olur, dalar gider içine, ikincisinden içen kuzu olur,
mer mer meler. Üçüncüsünden içene bir şeycik olmaz, nasılsa öyle kalır,
susuzluğu da geçer. Birinciyle ikinciye yaklaşmayın sakın, üçüncüden için!"
dedi. Sözlerini bitirmesiyle atını kırbaçlaması bir oldu, sürdü gitti.
Çocuklar yola çıktılar (дети в путь вышли). Çok yorgundular (очень устали);
ama tepenin üstünde bir umut vardı (но наверху холма у них была надежда),
umut hafifletirdi insanı (надежда облегчает людям жизнь), yorgunluklarını fazla
duymadılar (усталости они особо не чувствуют). Ağaçlara yaklaştılar (к
деревьям приблизились), suyun parıltısını gördüler (воды отблески увидели).
Küçük oğlan bir ok gibi fırladı (мальчик, как стрела, бросился бежать). Çok
susamıştı (очень хотел пить), sudan başka bir şey düşünmüyordu (кроме воды,
ни о чем не думал). İlk pınarda durmak istedi (у первого источника хотел
остановиться). Dursaydı balık olacaktı (если бы остановился, стал бы рыбой).
Ama çok hızlı koşuyordu (но очень быстро бежал), hızını alamadı (скорость не
смог уменьшить), ikinci pınarda durdu (около второго источника остановился).
Eğilip içer içmez, küçücük bir kara kuzu oldu (нагнувшись, и, как только попил,
сразу же стал маленьким черным ягненком), melemeye başladı (блеять начал).
Meliyor, çayırların üzerinde oynuyordu (блеет, по лужайке прыгает), anasından
kuzu doğmuş gibiydi (как будто мать его ягненком родила). Ablası saçını başını
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yoluyor (старшая сестра рвет на себе волосы), hüngür hüngür ağlıyor (рыдает;
ağlamak — плакать), ne yapacağını bilemiyordu (что ей делать, не знает). Bazı
bazı kendisi de o sudan içmek (иногда самой этой же воды попить), kardeşi gibi
kuzu olmak istiyordu ya (как и брат, ягненком стать хочет) yüreği el vermiyor
(но ее сердце не пускает: «руку не дает» = совесть не позволяет),
insanlığından vazgeçemiyordu (от человеческого облика отказаться не может).
Çocuklar yola çıktılar. Çok yorgundular; ama tepenin üstünde bir umut vardı,
umut hafifletirdi insanı, yorgunluklarını fazla duymadılar. Ağaçlara
yaklaştılar, suyun parıltısını gördüler. Küçük oğlan bir ok gibi fırladı. Çok
susamıştı, sudan başka bir şey düşünmüyordu. İlk pınarda durmak istedi.
Dursaydı balık olacaktı. Ama çok hızlı koşuyordu, hızını alamadı, ikinci
pınarda durdu. Eğilip içer içmez, küçücük bir kara kuzu oldu, melemeye
başladı. Meliyor, çayırların üzerinde oynuyordu, anasından kuzu doğmuş
gibiydi. Ablası saçını başını yoluyor, hüngür hüngür ağlıyor, ne yapacağını
bilemiyordu. Bazı bazı kendisi de o sudan içmek, kardeşi gibi kuzu olmak
istiyordu ya yüreği el vermiyor, insanlığından vazgeçemiyordu.
O böyle ağlayıp çırpınırken (она плакала, страдала), gece oldu (ночь наступила),
sular, ağaçlar karardı (вода, деревья потемнели), yıldızlar parladı (звезды
загорелись). Gece kuşları boğuk boğuk ötmeye başladı (совы: «ночные птицы»
заухали; ötmek — петь /о птицах/, щебетать), uzaklarda kurtlar uludu
(вдалеке волки завыли). Kızcağız çok korktu (бедная девочка испугалась). Bir
ağacın tepesine tırmandı (на верхушку дерева забралась), oturacak bir yer bulup
oturdu (место, где сесть, нашла и села). Bütün gece burada kaldı (всю ночь там
просидела: «оставалась»), gözünü bile kırpmadı sabaha kadar (глазом даже не
моргнула до утра).
Sabah oldu, güneş doğdu (утро наступило, солнце взошло: «родилось») bir atlı
geldi (всадник появился). Genç bir atlıydı (молодой всадник), ince, uzundu, sarı
saçları alnına düşüyordu (худой, высокий золотые волосы на лоб падают). Al
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atını sulamak istiyordu (гнедую лошадь напоить хотел), pınara sürdü (к
источнику направил). At geldi (конь подошел), suya eğildi (над водой
нагнулся), tam içeceği sırada birden geriye sıçradı (и только начал пить, как
вдруг назад отпрянул). Genç atlı şaşırdı (молодой всадник удивился), atını bir
daha sürdü suya (коня своего еще раз подвел к воде). At gene geriye sıçradı
(конь снова назад дернулся), kişnedi, şaha kalktı (заржал, встал на дыбы). Genç
atlı atının yelesini okşadı (молодой всадник коня по гриве погладил), gülümsedi
(улыбнулся), bir şeyler mırıldandı (что-то пробормотал), bir daha sürdü (снова
подвел). Ama al at hep geriye sıçrıyordu (но гнедой конь все назад дергался).
Genç atlı hiçbir şey anlamıyordu bu işten (молодой всадник ничего не понимал).
En sonunda suya doğru eğilip baktı (в конце концов, над водой нагнулся и
посмотрел). Bir de ne görsün (и что же он видит)! Suyun üzerinde bir kız gölgesi
titremiyor mu (неужели на воде какой-то девушки отражение дрожит)?
O böyle ağlayıp çırpınırken, gece oldu, sular, ağaçlar karardı, yıldızlar
parladı. Gece kuşları boğuk boğuk ötmeye başladı, uzaklarda kurtlar uludu.
Kızcağız çok korktu. Bir ağacın tepesine tırmandı, oturacak bir yer bulup
oturdu. Bütün gece burada kaldı, gözünü bile kırpmadı sabaha kadar.
Sabah oldu, güneş doğdu, bir atlı geldi. Genç bir atlıydı, ince, uzundu, sarı
saçları alnına düşüyordu. Al atını sulamak istiyordu, pınara sürdü. At geldi,
suya eğildi, tam içeceği sırada birden geriye sıçradı. Genç atlı şaşırdı, atını bir
daha sürdü suya. At gene geriye sıçradı, kişnedi, şaha kalktı. Genç atlı atının
yelesini okşadı, gülümsedi, bir şeyler mırıldandı, bir daha sürdü. Ama al at
hep geriye sıçrıyordu. Genç atlı hiçbir şey anlamıyordu bu işten. En sonunda
suya doğru eğilip baktı. Bir de ne görsün! Suyun üzerinde bir kız gölgesi
titremiyor mu?
Başını kaldırdı (голову поднял). Ağaçta bir genç kız (на дереве молодая
девушка), bir güzel kız (да такая красавица)... Güzel de söz mü (красавица не то
ли слово)? Genç kız sanki doğan güne (девушка словно спорила с восходящим
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солнцем) "Sen doğma da ben doğayım (ты не вставай, я лучше встану),"
diyordu, öylesine güzeldi (настолько красива была). Genç atlı büsbütün şaşırdı
(молодой всадник очень удивился). Gözleri kamaştı (глаза его были
ослеплены), bir süre konuşamadı (лишился дара речи: «какой-то промежуток
/времени/ не мог говорить»). Neden sonra kendini topladı (немного погодя взял
себя в руки): "Kimsin sen, in misin, cin misin (кто ты, черт ли, демон ли)?" diye
seslendi (произнес). Güzel kızın gözleri yaşardı (красавица прослезилась), insan
sanılmamasına üzülmüştü (то что, человеком ее не посчитали, расстроилась)
ama belli etmemeye çalıştı (но это не показывать постаралась; belli — явный,
очевидный):
"Ne inim, ne cinim, insanım," dedi (не черт я, не демон, я человек). Sonra da
olanı biteni anlattı (и потом все произошедшее рассказала).
Başını kaldırdı. Ağaçta bir genç kız, bir güzel kız... Güzel de söz mü? Genç kız
sanki doğan güne "Sen doğma da ben doğayım," diyordu, öylesine güzeldi.
Genç atlı büsbütün şaşırdı. Gözleri kamaştı, bir süre konuşamadı. Neden
sonra kendini topladı: "Kimsin sen, in misin, cin misin?" diye seslendi. Güzel
kızın gözleri yaşardı, insan sanılmamasına üzülmüştü, ama belli etmemeye
çalıştı:
"Ne inim, ne cinim, insanım," dedi. Sonra da olanı biteni anlattı.
Genç atlı gözlerine inanamıyordu (молодой всадник глазам поверить не мог).
Hem çok acı, hem çok tatlı bir düş görüyordu sanki (и очень горький, и очень
сладкий сон словно видит). Avcı kızıyla birlikte ağlıyordu (с дочерью охотника
вместе плачет). Avcı kızının derdi kendi derdi (дочери охотника горе его горем
/стало/), sevinci kendi sevinciydi (ее радость — его радостью), gözü ondan
başka bir şey görmüyordu (глаза кроме нее больше ничего не видят). Bir de
küçük, kara kuzunun meleyişlerini duyuyor (к тому же маленького черного
ягненка блеяние услышал), içinde bir yerler sızlıyordu (в душе: «внутри» чтото сжалось). En sonunda gözlerini güzel kızın gözlerine dikti (в конце концов,
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красавице в глаза посмотрел: «свои глаза в ее глаза уставил»):
"Benimle evlenir misin?" diye sordu (за меня замуж выйдешь: «со мной
сочетаешься браком», спросил).
Avcı kızı da fazla duralamadı (охотничья дочь долго не колебалась):
"Evet," dedi (да, сказала).
Genç atlı gözlerine inanamıyordu. Hem çok acı, hem çok tatlı bir düş
görüyordu sanki. Avcı kızıyla birlikte ağlıyordu. Avcı kızının derdi kendi
derdi, sevinci kendi sevinciydi, gözü ondan başka bir şey görmüyordu. Bir de
küçük, kara kuzunun meleyişlerini duyuyor, içinde bir yerler sızlıyordu. En
sonunda gözlerini güzel kızın gözlerine dikti:
"Benimle evlenir misin?" diye sordu.
Avcı kızı da fazla duralamadı:
"Evet," dedi.
Genç atlının gözleri mutlulukla parladı o zaman (у молодого всадника глаза
счастьем засияли тогда), ülkenin padişahının oğlu olduğunu söyledi nişanlısına
(что сыном падишаха этой страны он был, рассказал своей невесте) her
dileğini yerine getireceğine söz verdi (все ее желания осуществить обещал: «к
месту привести дал слово»). Sonra kalktı, al atına bindi (потом поднялся,
гнедого коня оседлал). Dosdoğru saraya gidecek (напрямую к дворцу поскачет),
her şeyi anlatacaktı babasına (все расскажет своему отцу), düğün hazırlıklarına
başlanmasını söyleyip (чтобы к свадьбе приготовления начали, прикажет)
yakında geri dönecek (и скоро вернется назад), sevgilisini incilerle, ipeklerle,
altınlarla donattıktan sonra (свою возлюбленную в жемчуга, шелка, золото
нарядив) saraya götürecekti (во дворец привезет).
Genç atlının gözleri mutlulukla parladı o zaman, ülkenin padişahının oğlu
olduğunu söyledi nişanlısına, her dileğini yerine getireceğine söz verdi. Sonra
kalktı, al atına bindi. Dosdoğru saraya gidecek, her şeyi anlatacaktı babasına,
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düğün hazırlıklarına başlanmasını söyleyip yakında geri dönecek, sevgilisini
incilerle, ipeklerle, altınlarla donattıktan sonra saraya götürecekti.
Ama saray oldukça uzak bir yerdeydi (но дворец достаточно в далеком месте
находился). Genç atlı yolda giderken (молодой всадник по дороге ехал)
sabırsızlığından ne yapacağını bilemiyordu (от нетерпения, что делать, не знал;
sabır — терпение). Sabırsızlanıyordu (он испытывал такое нетерпение), çabuk
gitmek istiyordu ya (быстрей скакать хотел) çok coşkulu (очень возбужден
был), çok sevinçliydi (очень рад), sevincini yüreğine sığdıramıyordu (радость в
сердце не мог вместить; sığmak — вмещаться). Yolda birine rastladı mı durup
(как кого по дороге встретит, останавливается) nişanlısını, nişanlısının
güzelliğini övüyor (своей невестой, невестиной красотой хвастается), onu nasıl
bulduğunu (о том, как ее нашел), kardeşinin nasıl kuzu olduğunu anlatıyordu (как
ее брат ягненком стал, рассказывает). Kuzuyu anlatmaya başladı mı gözleri
yaşarıyordu (как про ягненка рассказывать начинает, глаза слезами
наполняются).
Ama saray oldukça uzak bir yerdeydi. Genç atlı yolda giderken
sabırsızlığından ne yapacağını bilemiyordu. Sabırsızlanıyordu, çabuk gitmek
istiyordu ya çok coşkulu, çok sevinçliydi, sevincini yüreğine sığdıramıyordu.
Yolda birine rastladı mı durup nişanlısını, nişanlısının güzelliğini övüyor, onu
nasıl bulduğunu, kardeşinin nasıl kuzu olduğunu anlatıyordu. Kuzuyu
anlatmaya başladı mı gözleri yaşarıyordu.
Bir Arap kızı da bunları duydu (одна арапка это услышала), tepenin yolunu tuttu
(к холму пошла: «дорогу держала»). Atlı saraya varmadan (всадник еще до
дворца не доехал) Arap kızı tepeye vardı (а арапка до холма дошла). Bir ipek
giysi, bir sırmalı terlik getirmeyi de unutmamıştı (шелковые одежды и серебром
вышитые тапочки прихватить не забыла). Ağacın altına gelip durdu (под
дерево подошла и встала).
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"Beni padişahın oğlu yolladı (меня сын падишаха прислал), seni hazırlamaya
geldim (тебя подготовить пришла). Aşağıya gel de güzel giysini giydireyim sana
(вниз спускайся, красивые одежды на тебя надену), saçlarını tarayayım
(волосы твои расчешу). Az sonra nişanlın da gelecek (чуть позже жених твой
тоже приедет), çabuk ol, geç kalmayalım," dedi (поторапливайся, не будем
опаздывать, сказала).
Ne olur, ne olmaz diye her şeyi bildiğini göstermek istedi (во что бы то ни стало,
что все знает, показать хотела).
Bir Arap kızı da bunları duydu, tepenin yolunu tuttu. Atlı saraya varmadan
Arap kızı tepeye vardı. Bir ipek giysi, bir sırmalı terlik getirmeyi de
unutmamıştı. Ağacın altına gelip durdu.
"Beni padişahın oğlu yolladı, seni hazırlamaya geldim. Aşağıya gel de güzel
giysini giydireyim sana, saçlarım tarayayım. Az sonra nişanlın da gelecek,
çabuk ol, geç kalmayalım," dedi.
Ne olur, ne olmaz diye her şeyi bildiğini göstermek istedi.
Kuzunun boynuna sarıldı (ягненка за шею обняла), öptü, okşadı (поцеловала,
погладила). Güzel kız inandı o zaman (красавица поверила ей тогда), çabucak
indi aşağıya (быстренько спустилась вниз). Arap kızı dev avcının güzel kızını
birinci pınarın başına oturttu (арапка красивую дочь демона-охотника около
первого источника посадила), üstündeki eski püskü giysiyi çıkardı (с нее
старую одежду сняла), getirdiği ipekliyi giydirdi (принесенные шелка надела),
sonra saçlarını taramaya girişti (потом ее волосы расчесывать начала; girişmek
— браться, приниматься за что-либо), ama girişmesiyle avcı kızını suya itmesi
bir oldu (но, как только начала: «с начинанием», охотничью дочь в воду
столкнула). Kuzu bunları gördü ya ne gelirdi elinden (ягненок это видел, но что
он сделать мог: «что исходило из его рук»)? Acı acı melemekle kaldı (горькогорько заблеял только). Arap kızı aldırmadı bile (арапка не стала даже
обращать внимания). Altın tarağını eline alıp (золотой гребень в руку взяла)
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

146

kara, kıvırcık saçlarını uzun uzun taradı (черные кудрявые волосы долго-долго
расчесывала). Sonra da pınara girdi (потом в источник зашла), gene öyle uzun
uzun yıkandı (и снова долго-долго мылась). Ama bütün çabaları boşunaydı (но
все ее усилия впустую были), bir türlü güzelleşemiyordu (никак не становилась
красивей).
Kuzunun boynuna sarıldı, öptü, okşadı. Güzel kız inandı o zaman, çabucak
indi aşağıya. Arap kızı dev avcının güzel kızını birinci pınarın başına oturttu,
üstündeki eski püskü giysiyi çıkardı, getirdiği ipekliyi giydirdi, sonra saçlarım
taramaya girişti, ama girişmesiyle avcı kızını suya itmesi bir oldu. Kuzu
bunları gördü ya ne gelirdi elinden? Acı acı melemekle kaldı. Arap kızı
aldırmadı bile. Altın tarağını eline alıp kara, kıvırcık saçlarını uzun uzun
taradı. Sonra da pınara girdi, gene öyle uzun uzun yıkandı. Ama bütün
çabaları boşunaydı, bir türlü güzelleşemiyordu
Karalığı, çirkinliği artıyor (ее чернота, уродливость увеличивается),
eksilmiyordu (а не уменьшается). Avcı kızına çok yakışan eski giysileri de
giyince (а когда так подходящие дочери охотника старые одежды надела)
büsbütün çirkinleşti (совсем пострашнела). Ama, güzelleştiğini sandığı için
olacak (но так как ей казалось, что она стала красивей), sevinçli görünüyordu
(очень радостной выглядела). Ağaca da sevinçle tırmandı (на дерево с
радостью забралась), avcı kızının yerine oturup (на место дочери охотника села)
beklemeye başladı (ждать начала). Çok geçmeden padişahın oğlu geldi (вскоре:
«много не прошло» сын падишаха приехал). Başını kaldırıp ağaca baktı (голову
подняв, на дерево посмотрел). Arap kızını görünce, gözlerine inanamadı (арапку
увидев, глазам не поверил). Ama Arap kızı hiç oralı olmadı (но арапка
внимания не обратила: «совсем не местная была»), hemen aşağıya indi (сразу
же спутилась вниз), nazlandı, sitem üstüne sitem etti (стала жеманничать,
упрекать: «поверх упрека упрекать, упрек на упрек накладывать»). Böylesine
geciktiğine göre (судя по тому, как он опоздал), kendisini fazla sevmediğini
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

147

söyledi (он ее больше не любит, сказала). Padişahın oğlu sanki işitmedi (сын
падишаха словно не слышал ее).
Karalığı, çirkinliği artıyor, eksilmiyordu. Avcı kızına çok yakışan eski
giysileri de giyince büsbütün çirkinleşti. Ama, güzelleştiğini sandığı için
olacak, sevinçli görünüyordu. Ağaca da sevinçle tırmandı, avcı kızının yerine
oturup beklemeye başladı. Çok geçmeden padişahın oğlu geldi. Başını
kaldırıp ağaca baktı. Arap kızını görünce, gözlerine inanamadı. Ama Arap
kızı hiç oralı olmadı, hemen aşağıya indi, nazlandı, sitem üstüne sitem etti.
Böylesine geciktiğine göre, kendisini fazla sevmediğini söyledi. Padişahın oğlu
sanki işitmedi.
"Neden böyle karasın?" diye sordu (почему ты такая черная, спросил).
Arap kızı kırıttı (арапка давай жеманничать):
"Sen geciktin, çok geciktin (очень запоздал ты, очень задержался), güneş her
yanımı yaktı, onun için böylesine karardım (солнце меня со всех сторон обожгло,
поэтому так почернела), serin, gölgelik yerlerde kalırsam (если в прохладном,
тенистом месте побуду), gene ağarırım," diye yanıtladı (снова побелею,
ответила).
"Ya bedenin neden böyle kaba, ellerin neden böyle kocaman (а тело твое почему
такое грубое, руки твои почему такие огромные)?"
"Ağacın dalları battı," dedi Arap kızı (ветки деревьев искололи, сказала арапка),
"çok da sivrisinek vardı, ısırdılar (много комаров было, искусали), her yanım
kabardı (все тело припухло), sen gecikmesen böyle olmazdı (если бы ты не
опоздал, такого бы не произошло)."
"Ya gözlerin neden böyle şiş şiş?" dedi genç atlı (а глаза твои почему стали
опухшие, спросил всадник).
Arap kızı hemen yanıtını yapıştırdı (арапка сразу же и на это ответила):
"Sevgili kardeşim kuzu oldu (мой любимый братик ягненком стал), çok ağladım
da ondan şişti gözlerim (много плакала я, и от этого опухли мои глаза) sen de
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her şeyi unutuyorsun (ты все уже забыл)!"
"Neden böyle karasın?" diye sordu.
Arap kızı kırıttı:
"Sen geciktin, çok geciktin, güneş her yanımı yaktı, onun için böylesine
karardım, serin, gölgelik yerlerde kalırsam, gene ağarırım," diye yanıtladı.
"Ya bedenin neden böyle kaba, ellerin neden böyle kocaman?"
"Ağacın dalları battı," dedi Arap kızı, "çok da sivrisinek vardı, ısırdılar, her
yanım kabardı, sen gecikmesen böyle olmazdı."
"Ya gözlerin neden böyle şiş şiş?" dedi genç atlı.
Arap kızı hemen yanıtını yapıştırdı:
"Sevgili kardeşim kuzu oldu, çok ağladım da ondan şişti gözlerim, sen de her
şeyi unutuyorsun!"
Padişahın oğlu sonunda inandı (сын падишаха, в конце концов, поверил).
Nişanlısına hak verdi (невесту признал: «право, правоту дал»), sarayın serin
yerlerinde kalınca gene öyle güzelleşeceğini sandı (тому, что если во дворце в
прохладном месте останется, снова станет красивой, поверил). Nişanlısıyla
kuzuyu alıp saraya döndü (невесту и ягненка взял и вернулся во дворец).
Sarayda hazırlıklar tamamdı (во дворце приготовления закончились). Hemen
düğüne başlandı (сразу же к свадьбе приступили). Düğün kırk gün kırk gece
sürdü (свадьба сорок дней, сорок ночей длилась). Bütün kent halkı geldi düğüne
(весь городской народ пришел на свадьбу), ama kimsecikler eğlenemedi (но
никто не веселился). Padişahı da, oğlunu da çok severlerdi (и падишаха, и сына
его все очень любили), padişahın biricik oğlunun böyle çirkin bir kara kızla
evlendiğini görünce (что единственный сын падишаха на такой уродливой
черной девушке жениться, увидев) içleri sızladı (опечалились: «их
внутренность = душа заболела, заныла»), suratları asıldı (их лица насупились).
Padişahın oğlu, halkın böyle somurttuğunu görünce (когда сын падишаха народ
таким мрачным увидел), karısına beslediği sevgi yavaş yavaş azaldı (к жене
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испытываемая любовь его медленно стала угасать), ondan çok kuzuya bağlandı
(и поэтому он сильно к ягненку привязался). Her şeyden çok, herkesten çok onu
seviyor (больше всего, больше всех его любит), hiç yanından ayırmıyor
(никогда с ним не разлучается), nereye gitse kuzuyu da birlikte götürüyordu
(куда бы ни пошел, ягненка с собой берет). Evde de pek durmuyordu doğrusu
(да и дома редко бывает, на самом деле: «прямо /говоря/»).
Padişahın oğlu sonunda inandı. Nişanlısına hak verdi, sarayın serin yerlerinde
kalınca gene öyle güzelleşeceğini sandı. Nişanlısıyla kuzuyu alıp saraya döndü.
Sarayda hazırlıklar tamamdı. Hemen düğüne başlandı. Düğün kırk gün kırk
gece sürdü. Bütün kent halkı geldi düğüne, ama kimsecikler eğlenemedi.
Padişahı da, oğlunu da çok severlerdi, padişahın biricik oğlunun böyle çirkin
bir kara kızla evlendiğini görünce içleri sızladı, suratları asıldı. Padişahın oğlu,
halkın böyle somurttuğunu görünce, karısına beslediği sevgi yavaş yavaş
azaldı, ondan çok kuzuya bağlandı. Her şeyden çok, herkesten çok onu
seviyor, hiç yanından ayırmıyor, nereye gitse kuzuyu da birlikte götürüyordu.
Evde de pek durmuyordu doğrusu.
Karısı bir türlü ağarmadığından (из-за того, что его жена так и не побелела
вовсе), dertli dertli dolaşıp duruyordu (грустно-грустно бродил все время; dert
— страдание, скорбь). Derdi, üzüntüsü yetmiyormuş gibi (и как будто его горя
и печали было мало), Arap kızı bir hastalıktır tutturdu (арапка чем-то заболела).
Dünyanın dört bir yanından hekimler geldi (со всех концов света: «мира с
четырех сторон» к ней лекари приехали). Hiçbiri bir çare bulamadı (но ни один
средства не нашел), hepsi de şaşırıp kaldı (и все очень удивились). Bu hastalık
tuhaf bir hastalıktı (эта болезнь очень странной болезнью была). Hiç zayıfladığı
yoktu Arap kızının (совсем не худела арапка), durmadan yemek yiyip
şişmanlıyordu (без остановки ела и толстела). Yalnız yatağından kalkamıyor
(только с постели встать не могла), yanına biri geldi mi inlemeye başlıyordu
(если к ней кто-то подходил, стонать начинала). Bütün hastalığı buydu (вся ее
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болезнь такой была = в этом и заключалась).
Karısı bir türlü ağarmadığından, dertli dertli dolaşıp duruyordu. Derdi,
üzüntüsü yetmiyormuş gibi, Arap kızı bir hastalıktır tutturdu. Dünyanın dört
bir yanından hekimler geldi. Hiçbiri bir çare bulamadı, hepsi de şaşırıp kaldı.
Bu hastalık tuhaf bir hastalıktı. Hiç zayıfladığı yoktu Arap kızının, durmadan
yemek yiyip şişmanlıyordu. Yalnız yatağından kalkamıyor, yanına biri geldi
mi inlemeye başlıyordu. Bütün hastalığı buydu.
"Bu gidişle hiç ağaramayacağım (таким образом я никогда не смогу побелеть),
iyileşemeyeceğim (не смогу выздороветь), ama bütün suç sende (но вся вина на
тебе), sen düşürdün beni bu duruma (ты довел меня до такого состояния)"
diyordu kocasına (говорила мужу); naz üstüne naz ediyor (жеманничала:
«поверх жеманства /еще/ жеманство делала), olmayacak şeyler istiyordu
(неисполнимых вещей требовала). O da, ne yapsın (а ему что остается), Arap
kızının her istediğini yerine getirmeye çalışıyordu (арапки все желания
осуществлять старался). Ama Arap kızı iyice azıttı işi (но арапка зашла
слишком далеко; azmak — выступать из берегов; выходить из себя). Kara
kuzuyu da yemeye kalktı (черного ягненка съесть собралась). Padişahın oğlu
şaşırıp kaldı (сын падишаха остолбенел). Karısının ayaklarına kapandı (жене в
ноги броился), yalvardı (умолял), bu düşünceyi kafasından çıkarmasını söyledi
(эти мысли из головы выбросить просил).
"O senin kardeşin, öz kardeşin, karıcığım, insan kardeşini yer mi hiç?" dedi (он
твой брат, родной брат, женушка, человек разве своего брата съесть может,
говорил).
"Bu gidişle hiç ağaramayacağım, iyileşemeyeceğim, ama bütün suç sende, sen
düşürdün beni bu duruma" diyordu kocasına; naz üstüne naz ediyor,
olmayacak şeyler istiyordu. O da, ne yapsın, Arap kızının her istediğini yerine
getirmeye çalışıyordu. Ama Arap kızı iyice azıttı işi. Kara kuzuyu da yemeye
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kalktı. Padişahın oğlu şaşırıp kaldı. Karısının ayaklarına kapandı, yalvardı,
bu düşünceyi kafasından çıkarmasını söyledi.
"O senin kardeşin, öz kardeşin, karıcığım, insan kardeşini yer mi hiç?" dedi.
Arap kızı kulak bile asmadı (арапка даже внимания не обратила: «уха даже не
привешивала»):
"Hadi canım, saçmalama (ну-ка, дорогой, не неси чушь; saçmak — сеять;
saçma — вздор; saçmalamak — болтать вздор), kuzu oldu, kardeşlikten çıktı,"
diye yanıtladı (он стал ягненком, братом быть перестал, ответила). Dayattı da
dayattı (настаивала и настаивала). Yeni gelen hekimleri de kandırdı (только что
приехавших лекарей тоже обманула). Hekimler: "Kuzuyu yerse, belki de
iyileşip ağarır," dediler (лекари говорили, если ягненка съест, может быть и
выздоровеет, побелеет). Padişahın oğlu sonunda inandı (сын падишаха, в конце
концов, поверил). Kuzunun ölmesini istemiyordu (ягненку смерти он не желал),
hele kendi ablasının karnına gideceğini düşündükçe yüreği sızlıyordu (когда
думал, что старшая сестра его съест: «что в желудок старшей сестры пойдет»,
сердце сжималось) ama boyun eğmek zorundaydı (но согласиться: «шею
нагнуть» был вынужден). Gitti, kuzusunun yüzünü, gözünü öptü (ушел, ягненка
в мордочку, глазки поцеловал), çocuklar gibi ağladı (как ребенок заплакал).
Kuzu bile duygulandı (даже ягненок расчувствовался), gözlerinden şıpır şıpır
gözyaşları döküldü (из глаз градом слезы потекли). Derken kasaplara haber
yollandı (в то время мясникам весть отправили), kasaplar geldiler, bıçaklarını
bilediler (мясники пришли, ножи свои наточили).
Arap kızı kulak bile asmadı:
"Hadi canım, saçmalama, kuzu oldu, kardeşlikten çıktı," diye yanıtladı.
Dayattı da dayattı. Yeni gelen hekimleri de kandırdı. Hekimler: "Kuzuyu
yerse, belki de iyileşip ağarır," dediler. Padişahın oğlu sonunda inandı.
Kuzunun ölmesini istemiyordu, hele kendi ablasının karnına gideceğini
düşündükçe yüreği sızlıyordu, ama boyun eğmek zorundaydı. Gitti,
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kuzusunun yüzünü, gözünü öptü, çocuklar gibi ağladı. Kuzu bile duygulandı,
gözlerinden şıpır şıpır gözyaşları döküldü. Derken kasaplara haber yollandı,
kasaplar geldiler, bıçaklarını bilediler.
Ama bu sırada kuzu yok oldu (но тут ягненок пропал). Aramadık köşe bucak
bırakmadılar (места, где бы его не искали, не осталось; köşe — угол; bucak —
уголок, укромное место), bulamadılar (не смогли найти). Güneş batıyor
(солнце садится), kuzu dönmüyor (ягненок не возвращается), Arap kızı küplere
biniyor (арабка сильно злится), bütün suçu kocasına yüklüyordu (всю вину на
мужа перекладывает; yük — груз, ноша, вьюк). Kocası yemin üstüne yemin
ediyordu (муж ее всем, чем можно, клянется). Arap kızı gene inanmıyor ya da
öyle görünüyor (арапка не верит, или просто делает вид), "İstesen
buldurturdun," diyordu (если бы ты хотел, то заставил бы его найти, говорит).
Onlar böyle tartışırken (пока они вот так спорили) üç pınarın oradan bir atlı
geçmekteydi (мимо трех источников всадник проезжал), birinci pınarın başında
kuzuyu gördü (около первого источника ягненка увидел), hemen tanıdı (и сразу
узнал его): "Padişahın oğlunun kuzusu bu (это ягненок сына падишаха), akşam
akşam ne arıyor burada (поздно вечером что ищет здесь)?" diye söylendi
(сказал). Yaklaştı (приблизился). Kuzu, atlıyı görmedi (ягненок всадника не
видел). Suyun derinliklerine bakıyor (в водную глубь смотрит), insanlar gibi
ağlıyor (как человек плачет), bir şeyler söylüyordu (что-то говорит):
Ama bu sırada kuzu yok oldu. Aramadık köşe bucak bırakmadılar,
bulamadılar. Güneş batıyor, kuzu dönmüyor, Arap kızı küplere biniyor,
bütün suçu kocasına yüklüyordu. Kocası yemin üstüne yemin ediyordu. Arap
kızı gene inanmıyor ya da öyle görünüyor, "İstesen buldurturdun," diyordu.
Onlar böyle tartışırken üç pınarın oradan bir atlı geçmekteydi, birinci pınarın
başında kuzuyu gördü, hemen tanıdı: "Padişahın oğlunun kuzusu bu, akşam
akşam ne arıyor burada?" diye söylendi. Yaklaştı. Kuzu, atlıyı görmedi.
Suyun derinliklerine bakıyor, insanlar gibi ağlıyor, bir şeyler söylüyordu:
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"Bacım, bacım (сестренка, сестренка)! Arap kızı attı seni (арапка столкнула
тебя), balıkcağız yuttu seni (рыба проглотила тебя). Kasaplar geldi, bıçaklar
bilendi (мясники пришли, ножи наточили), kesecekler beni (зарежут меня).
Arap kızı beni yiyecek, bacım!" diyordu (арапка меня съест, сестренка, говорил).
Atlı kır atını sürdü gitti (всадник чалого коня пришпорил и ускакал; kır —
светло-серый, чалый), hiçbir yerde durmadı (нигде не останавливался),
konaklamadı (привал не устраивал; konak — стоянка, привал), sabaha doğru
saraya vardı (к утру ко дворцу поспел). Padişahın oğlunu buldu (сына падишаха
нашел), görüp işittiklerini anlattı (все, что видел и слышал, рассказал).
Padişahın oğlu atına atladı (сын падишаха коня оседлал), hemen üç pınarın
başına geldi (сразу же к трем источникам прискакал). Kuzunun yanına yaklaştı
(к ягненку приблизился). Kuzu hep ağlıyordu (ягненок все плакал):
"Bacım, bacım (сестренка, сестренка)! Arap kızı attı seni (арапка столкнула
тебя), balıkcağız yuttu seni (рыба проглотила тебя). Kasaplar geldi, bıçaklar
bilendi (мясники пришли, ножи наточили), kesecekler beni (зарежут меня).
Arap kızı beni yiyecek, bacım!" diyordu (арапка меня съест, сестренка, говорил).
"Bacım, bacım! Arap kızı attı seni, balıkcağız yuttu seni. Kasaplar geldi,
bıçaklar bilendi, kesecekler beni. Arap kızı beni yiyecek, bacım!" diyordu.
Atlı kır atını sürdü gitti, hiçbir yerde durmadı, konaklamadı, sabaha doğru
saraya vardı. Padişahın oğlunu buldu, görüp işittiklerini anlattı. Padişahın
oğlu atına atladı, hemen üç pınarın başına geldi. Kuzunun yanına yaklaştı.
Kuzu hep ağlıyordu:
"Bacım, bacım! Arap kızı attı seni, balıkcağız yuttu seni. Kasaplar geldi,
bıçaklar bilendi, kesecekler beni. Arap kızı beni yiyecek, bacım!" diyordu.
Padişahın oğlu her şeyi anladı (сын падишаха все понял). Kuzunun boynuna
sarıldı (ягненка за шею обнял), her şeyi düzelteceğini söyledi (сказал, что все
исправит). Yeniden kente dönüp (снова вернулся в город) kentin en usta
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balıkçılarını topladı (в городе самых умелых рыбаков собрал). Koca pınardaki
bütün balıkları tutmalarını söyledi (в большом источнике всю рыбу выловить
приказал). Oltalar hazırlandı, suya atıldı (удочки приготовили, в воду
забросили). Balıkçılardan birinin sulara sürüklenmesine ramak kaldı (один из
рыбаков чуть не упал в воду; ramak kaldı — чуточку осталось). Oltasının
ucunda kocaman bir balık vardı (на крючке его удочки огромная рыба была; uç
— острие), uzaklara, derinlere doğru çekiyordu oltayı (вдаль, вглубь тянула
удочку). Bütün balıkçılar yardıma koştular (все рыбаки на помощь прибежали).
Çok güçlük çektiler (много трудностей испытали), ama en sonunda çıkardılar
balığı (но, в конце концов, вытащили рыбу). Çıkarınca şaşırıp kaldılar
(вытащив, остолбенели: «удивившись, остались»).
Padişahın oğlu her şeyi anladı. Kuzunun boynuna sarıldı, her şeyi
düzelteceğini söyledi. Yeniden kente dönüp kentin en usta balıkçılarını topladı.
Koca pınardaki bütün balıkları tutmalarını söyledi. Oltalar hazırlandı, suya
atıldı. Balıkçılardan birinin sulara sürüklenmesine ramak kaldı. Oltasının
ucunda kocaman bir balık vardı, uzaklara, derinlere doğru çekiyordu oltayı.
Bütün balıkçılar yardıma koştular. Çok güçlük çektiler, ama en sonunda
çıkardılar balığı. Çıkarınca şaşırıp kaldılar.
Görülmedik bir balıktı (это была невиданная рыба). Çabalamıyor (не билась),
çırpınmıyor (не вырывалась), insanların gözlerine bakıyordu (человеческими
глазами смотрела). Balıktan çok, insana benziyordu (не на рыб, а на человека
была похожа), belki de birinci pınardan içip balık olmuş bir iyi insandı (может
быть, из первого источника напившийся и в рыбу превратившийся хороший
человек), belki de periydi (а может быть, фея). Ama kimse bunu düşünmedi (но
никто не стал размышлять). Hemen bıçağa sarıldılar (сразу нож взяли), balığın
karnını yardılar (рыбе живот разрезали), içinden avcının güzel kızını çıkardılar
(изнутри охотничью дочь вытащили). Usul usul soluk alıyordu (она тихо
дышала: «дыхание брала»), uyur gibiydi (спала словно). Uyanacağa da
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benzemiyordu (на то, что проснется, было и не похоже). Kızı da, kuzuyu da alıp
saraya geldiler (и девушку, и ягненка взяли и во дворец приехали). Padişahın
oğlu dört katırla dört köpek istedi (сын падишаха четырех мулов и четырех
собак привести повелел), dört de teneke getirtti (и четыре жестянки достал).
Arap kızını ellerinden, ayaklarından katırlara bağlayacaktı (арапку за руки и за
ноги к мулам должны были привязать), katırları köpeklere (мулов к собакам),
köpekleri tenekelere bağlayacak (к собакам жестянки привязать должны были),
sonra tenekelere bir tekme indirecekti (потом по жестянкам пинком должны
были ударить), köpekler havlaya havlaya kaçmaya başlayacaklar (собаки с лаем
бежать бы начали), katırlar ürkecek (мулы испугаются), onlar da kaçacaklardı (и
тоже побегут), Arap kızı arkalarından sürüklenecek (арапку за собой потянут),
böylece her parçası bir yerde kalacak (так вот ее на части и разорвет: «каждая ее
часть в одном месте останется»), padişahın oğlu büyük öcünü almış olacaktı
(сын падишаха свою большую месть осуществит).
Görülmedik bir balıktı. Çabalamıyor, çırpınmıyor, insanların gözlerine
bakıyordu. Balıktan çok, insana benziyordu, belki de birinci pınardan içip
balık olmuş bir iyi insandı, belki de periydi. Ama kimse bunu düşünmedi.
Hemen bıçağa sarıldılar, balığın karnını yardılar, içinden avcının güzel kızını
çıkardılar. Usul usul soluk alıyordu, uyur gibiydi. Uyanacağa da
benzemiyordu. Kızı da, kuzuyu da alıp saraya geldiler. Padişahın oğlu dört
katırla dört köpek istedi, dört de teneke getirtti. Arap kızını ellerinden,
ayaklarından katırlara bağlayacaktı, katırları köpeklere, köpekleri tenekelere
bağlayacak, sonra tenekelere bir tekme indirecekti, köpekler havlaya havlaya
kaçmaya başlayacaklar, katırlar ürkecek, onlar da kaçacaklardı, Arap kızı
arkalarından sürüklenecek, böylece her parçası bir yerde kalacak, padişahın
oğlu büyük öcünü almış olacaktı.
Ama hem çok tuhaf, hem çok güzel bir şey oldu bu sırada (но тут одновременно
очень странная, и очень прекрасная вещь произошла), Arap kızını unuttular
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(про арапку забыли). Gökten üç elma düşmüştü (с неба вдруг три яблока упали).
Gökten düşen üç elmanın birini kuzuya yedirdiler (одним из трех с неба упавших
яблок ягненка накормили), yeniden güzel bir çocuk oldu (и он снова красивым
ребенком стал). Birini avcı kızının göğsüne koydular (одно дочери охотника на
грудь положили), avcı kızı uyandı (дочь охотника проснулась). Biri yuvarlanıp
gitti, bulamadılar (одно укатилось и исчезло, не нашли). O elmayı bu masalı
okuyan çocuklar içinden bir çocuk bulacak (это яблоко найдет один из детей,
которые эту сказку прочитали).
Ama hem çok tuhaf, hem çok güzel bir şey oldu bu sırada, Arap kızını
unuttular. Gökten üç elma düşmüştü. Gökten düşen üç elmanın birini kuzuya
yedirdiler, yemden güzel bir çocuk oldu. Birini avcı kızının göğsüne koydular,
avcı kızı uyandı. Biri yuvarlanıp gitti, bulamadılar. O elmayı bu masalı
okuyan çocuklar içinden bir çocuk bulacak.

Altın Tas (золотая миска)
Keloğlan'ın ak saçlı anası, o beş kuruşu bulmasa (если бы седовласая мать
Кельоглана эти пять курушей не нашла) bunların hiçbiri olmayacaktı (ничего
бы этого не произошло). Rahatlan, uykuları kaçmayacaktı (покой и сон не
потеряли бы), birbirlerine girmeyeceklerdi böyle (не запутались бы так;
birbirine girmek — запутаться; girmek — входить)! Ama yoksul bir insan (но
разве бедный человек), yerde parıl parıl bir beş kuruş görür de (на земле
блестящие пять курушей увидя) almadan edebilir miydi (не поднять их
сможет)? Hem sonra, nereden bileceklerdi (ну и потом, откуда они могли знать)?
Keloğlan'ın ak saçlı anası, o beş kuruşu bulmasa bunların hiçbiri olmayacaktı.
Rahatlan, uykuları kaçmayacaktı, birbirlerine girmeyeceklerdi böyle! Ama
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yoksul bir insan, yerde parıl parıl bir beş kuruş görür de almadan edebilir
miydi? Hem sonra, nereden bileceklerdi?
Yaşlı kadın beş kuruşu bulup getirince (когда старуха пять курушей нашла и
принесла), Keloğlan anlatılmayacak kadar sevinmiş (Кельоглан неописуемо
обрадовался), havalara sıçramıştı («в воздух» подпрыгнул). O kadar yaşlı
olmasa (если бы она не была такой старой), anası da sıçrayacaktı (и мать его
попрыгала бы), o da öylesine sevinçliydi (так она была рада), ama sevinçleri
uzun sürmedi (но радость их не долго длилась). Bu parayı ne yapacaklarını
düşünmeye başladıkları zaman (с этими деньгами, что им делать, раздумывать
когда начали), hemen anlaşmazlık baş gösterdi (сразу же ссориться начали:
«недопонимание голову показало = появилось»). Sürü sürü şeyler düşünüyorlar
(о разных вещах думают), hiçbirinde karar kılamıyorlardı (и никакого решения
принять не могут). Uyuşamıyorlardı (заснуть не могут), istekleri birbirini
tutmuyordu (желания друг друга им не нравятся). İkisi de açtı (оба голодные),
kaç saattir bir şeycikler yememişlerdi (уже сколько часов ничего не ели), ama
şöyle sıcak mı sıcak, yumuşak mı yumuşak bir ekmek alıp (но такого теплогопретеплого, мягкого-премягкого хлеба купить) karınlarını doyurarak (досыта
наесться: «наполнить желудки») rahat bir uyku kestirmeyi (и спокойно заснуть)
akıllarından bile geçirmiyorlardı (на ум им даже не пришло).
Yaşlı kadın beş kuruşu bulup getirince, Keloğlan anlatılmayacak kadar
sevinmiş, havalara sıçramıştı. O kadar yaşlı olmasa, anası da sıçrayacaktı, o
da öylesine sevinçliydi, ama sevinçleri uzun sürmedi. Bu parayı ne
yapacaklarını düşünmeye başladıkları zaman, hemen anlaşmazlık baş
gösterdi. Sürü sürü şeyler düşünüyorlar, hiçbirinde karar kılamıyorlardı.
Uyuşamıyorlardı, istekleri birbirini tutmuyordu. İkisi de açtı, kaç saattir bir
şeycikler yememişlerdi, ama şöyle sıcak mı sıcak, yumuşak mı yumuşak bir
ekmek alıp karınlarını doyurarak rahat bir uyku kestirmeyi akıllarından bile
geçirmiyorlardı.
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Açlıklarını susturmak, rahat bir uyku kestirmek şöyle dursun (куда там голод
утолить и спокойно заснуть), büsbütün kaçırıyorlardı uykularını (про сон и
думать забыли), açlığa da kulak asmıyorlardı (на голод внимание не обращают:
bir şeye kulak asmak — обращать внимание на что-то). Bir beş kuruşun üstüne
(на пяти курушах) fildişi saraylar gibi düşler kuruyorlardı (подобные замкам из
слоновой кости мечты строили; fil — слон; diş — зуб). Keloğlan bir at almak
istiyordu (Кельоглан коня хотел купить). Yaşlı kadın bu düşüncede değildi
(старуха так не думала). "Eşek alalım daha iyi, ben ata binemem!" diyordu (осла
давай купим, лучше будет, я на коня не залезу, говорила). Keloğlan, buna da
razıydı (Кельоглан на это согласился), ama eşek erkek olsun istiyordu (но пусть
этот осел будет самцом), çalgıya düşkün bir çocuktu (музыку любящим парнем
он был): "Hiç değilse (по крайней мере) arada bir anırır (иногда хоть заревет)
da kulaklarımızın pasını giderir (наших ушей ржавчина сойдет = уши нам
прочистит)," diye söyleniyordu. Anası çok kızıyordu bu düşünceye (мать его
очень рассердилась на такие мысли), küplere biniyordu (в ярость пришла):
"Öyle şey olmaz!" diyordu (такого не будет, сказала).
Açlıklarını susturmak, rahat bir uyku kestirmek şöyle dursun, büsbütün
kaçırıyorlardı uykularını, açlığa da kulak asmıyorlardı. Bir beş kuruşun
üstüne fildişi saraylar gibi düşler kuruyorlardı. Keloğlan bir at almak
istiyordu. Yaşlı kadın bu düşüncede değildi. "Eşek alalım daha iyi, ben ata
binemem!" diyordu. Keloğlan, buna da razıydı, ama eşek erkek olsun
istiyordu, çalgıya düşkün bir çocuktu: "Hiç değilse arada bir anırır da
kulaklarımızın pasını giderir," diye söyleniyordu. Anası çok kızıyordu bu
düşünceye, küplere biniyordu: "Öyle şey olmaz!" diyordu.
"Dişi eşek alırsak yavrular (если купим ослицу; dişi — самка, она даст
потомство). Yavrusu büyür (потомство вырастет), o da yavrular (и тоже даст
потомство), onun yavrusu (то потомство), bunun yavrusu (это потомство),
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ötekinin yavrusu (следующее потомство), berikinin yavrusu (еще несколько
потомств), yavrusunun yavrusu (потомство потомства), derken zengin olup
çıkarız (глядишь, и разбогатеем)," diyordu. Keloğlan da bu düşünceyi
beğenmiyordu (Кельоглану эти мысли не понравились), çalgıya düşkün bir
çocuktu (музыку любящим парнем он был). "En iyisi bir kaval alalım (лучше
всего давай купим свирель), ben çalarım, sen dinlersin (я буду играть, а ты
слушать)!" diyordu. Yaşlı kadın çok güzel bir çiftlik almayı düşünüyordu
(старуха же хороший земельный надел купить думала) Beş kuruşla ne bir eşek
ne bir ev ne de bir çiftlik alınabileceğini (а о том, что на пять курушей ни осла,
ни дом, ни земельный надел не купишь) belki şöyle doğru dürüst bir kaval bile
alınamayacağını düşünmüyorlardı (да, может быть, честно говоря, и свирель
даже не купишь, не думали). Düşünmemekte de haklıydılar (но не думать
имели право). Geceydi (была ночь), gökte yıldızlar vardı (на небе звезды были),
ay pırıl pırıldı (луна сияла). Gece oldu mu (ночь наступила), gökte yıldızlar göz
kırpıp da ay parladı mı (на небе звезды мигали и месяц сиял), kimi insanlar
bütün gerçekleri unutur (некоторые люди, все действительное забыв), uyanık
düşler görürlerdi (наяву грезили: «бодрствуя, сны видели»). Bu yoksul insanlar
da öyleydiler (эти бедные люди тоже были из таких).
"Dişi eşek alırsak yavrular. Yavrusu büyür, o da yavrular, onun yavrusu,
bunun yavrusu, ötekinin yavrusu, berikinin yavrusu, yavrusunun yavrusu,
derken zengin olup çıkarız," diyordu. Keloğlan da bu düşünceyi
beğenmiyordu, çalgıya düşkün bir çocuktu. "En iyisi bir kaval alalım, ben
çalarım, sen dinlersin!" diyordu. Yaşlı kadın çok güzel bir çiftlik almayı
düşünüyordu. Beş kuruşla ne bir eşek ne bir ev ne de bir çiftlik alınabileceğini,
belki şöyle doğru dürüst bir kaval bile alınamayacağını düşünmüyorlardı.
Düşünmemekte de haklıydılar. Geceydi, gökte yıldızlar vardı, ay pırıl pırıldı.
Gece oldu mu, gökte yıldızlar göz kırpıp da ay parladı mı, kimi insanlar
bütün gerçekleri unutur, uyanık düşler görürlerdi. Bu yoksul insanlar da
öyleydiler.
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Ama sabah olup güneş doğunca (но, когда утро наступило и солнце взошло),
gece düşündükleri şeyler akıllarına geldi (ночные мысли свои вспомнили: «им
на ум пришли») de kahkahalarla güldüler (и хохотать начали: «с хохотом
смеялись»). Buldukları beş kuruşla bir olta almaya karar verdiler (на найденные
пять курушей удочку купить решили: «решение дали»). Çabucak da yerine
getirdiler kararlarını (быстро осуществили свое решение; yerine getirmek —
выполнять, осуществлять: «к его месту приводить»). Keloğlan oltayı alıp
ırmağa gitti (Кельоглан удочку купил и на речку пошел). Bir, iki, üç balık tuttu
her gün (одну, две, три рыбы ловил каждый день), pazara götürüp sattı (на
базар относил и продавал). Bir balığa yüz para (за одну рыбу сто пара (мелкая
монета, сто пара = один куруш)), iki balığa beş kuruş (за две рыбы пять
курушей), üç balığa yedi sekiz kuruş verdiler (за три рыбы семь-восемь
курушей давали). O da bu parayla ekmek aldı (он же на эти деньги хлеб
покупал), peynir aldı, helva aldı (сыр покупал, халву покупал), eve götürdü
(домой приносил). Yediler, içtiler, uyudular (ели, пили, спали), güzel güzel
yaşadılar (очень хорошо жили). Doğrusu çok güzel kullanmışlardı paralarını (и
правда, очень хорошо использовали деньги), sevinç içindeydiler (радости были
полны), üstelik bu sevinç bitmeyecek gibiydi (да к тому же эта радость все не
кончалась). Ama Keloğlan büyük bir balık tuttu bir gün (но Кельоглан большую
рыбу поймал однажды), bu balık her şeyi değiştirdi (эта рыба все изменила).
Ama sabah olup güneş doğunca, gece düşündükleri şeyler akıllarına geldi de
kahkahalarla güldüler. Buldukları beş kuruşla bir olta almaya karar verdiler.
Çabucak da yerine getirdiler kararlarını. Keloğlan oltayı alıp ırmağa gitti. Bir,
iki, üç balık tuttu her gün, pazara götürüp sattı. Bir balığa yüz para, iki balığa
beş kuruş, üç balığa yedi sekiz kuruş verdiler. O da bu parayla ekmek aldı,
peynir aldı, helva aldı, eve götürdü. Yediler, içtiler, uyudular, güzel güzel
yaşadılar. Doğrusu çok güzel kullanmışlardı paralarını, sevinç içindeydiler,
üstelik bu sevinç bitmeyecek gibiydi. Ama Keloğlan büyük bir balık tuttu bir
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gün, bu balık her şeyi değiştirdi.
Hem çok büyük, hem çok güzel bir balıktı bu (и очень большой, и очень
красивой была эта рыба). Baktın mı gözlerin kamaşıyordu (как посмотришь,
глаза слепит), bakmaya doyamıyordun (насмотреться не можешь). Ama
Keloğlan hiç mi hiç kulak asmadı balığa (но Кельоглан совсем внимания не
обратил на рыбу), hiç de öyle hayran kalmadı (совсем не восхитился:
«удивленным, восхищенным не остался»). Yorgundu, canı sıkılıyordu (он был
уставшим, душа его болела). Nasıl sıkılmasındı (да и как ей не болеть)?
Karşısında padişahın sarayı vardı (напротив него дворец падишаха стоял),
pencerede de padişahın kızı (а в окне дочь падишаха). Kız durmadan gülüyor
(девушка без остановки смеялась), alay ediyordu (подшучивала: «насмешки
делала»), başına şekerler atıyor (ему на голову сладости кидала), şekerler başını
acıtıyordu (сладости голове боль причиняют). Bunun için daha fazla durmadı
(поэтому больше не стал ждать), balığı alıp pazara götürdü (взял рыбу и на
базар отнес), bir aşağı, bir yukarı dolaştırmaya başladı (туда, сюда: «вниз,
вверх» прохаживаться начал; bir aşağı bir yukarı — туда-сюда).
Hem çok büyük, hem çok güzel bir balıktı bu. Baktın mı gözlerin
kamaşıyordu, bakmaya doyamıyordun. Ama Keloğlan hiç mi hiç kulak
asmadı balığa, hiç de öyle hayran kalmadı. Yorgundu, canı sıkılıyordu. Nasıl
sıkılmasındı? Karşısında padişahın sarayı vardı, pencerede de padişahın kızı.
Kız durmadan gülüyor, alay ediyordu, başına şekerler atıyor, şekerler başını
acıtıyordu. Bunun için daha fazla durmadı, balığı alıp pazara götürdü, bir
aşağı, bir yukarı dolaştırmaya başladı.
Balığı görenler başına toplanıyor (рыбу увидевшие вокруг него собираются),
hayran hayran bakıyor (восхищенно смотрят), ellerini sürüyorlar (руки
протягивают), "Çok güzel bir balık (очень красивая рыба), görülmedik bir balık
(невиданная рыба), pulları altın sanki (ее чешуя золотая словно)," diyorlardı. En
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

162

az vereni yirmi beş kuruş veriyordu (самое маленькое двадцать пять курушей
дают). Keloğlan da kızıyordu (Кельоглан же злится), öfkeyle bakıyordu
yüzlerine (с гневом смотрит на их лица). Daha dün dört balık getirmişti de (еще
вчера четыре рыбины приносил) kimsecikler on kuruştan bir metelik fazla
vermemişti (никто ни на копейку больше, чем десять курушей не предложил).
Bunun için, kendisiyle alay ediyorlar sandı (поэтому, что над ним подшучивают,
посчитал), suratını astı (насупился: «лицо повесил»). O böyle suratını asınca (а
когда он так вот расстроился) ötekiler de "parayı az buldu" diye düşündüler
(люди подумали, ему кажется, мы мало денег даем).
"Hadi, otuz kuruş olsun!" dediler (пусть будет тридцать курушей).
"Hadi elli kuruş olsun!" dediler (путь будет пятьдесят курушей).
Balığı görenler başına toplanıyor, hayran hayran bakıyor, ellerini sürüyorlar,
"Çok güzel bir balık, görülmedik bir balık, pulları altın sanki," diyorlardı. En
az vereni yirmi beş kuruş veriyordu. Keloğlan da kızıyordu, öfkeyle
bakıyordu yüzlerine. Daha dün dört balık getirmişti de kimsecikler on
kuruştan bir metelik fazla vermemişti. Bunun için, kendisiyle alay ediyorlar
sandı, suratını astı. O böyle suratını asınca ötekiler de "parayı az buldu" diye
düşündüler.
"Hadi, otuz kuruş olsun!" dediler.
"Hadi elli kuruş olsun!" dediler.
Biri de tuttu (один пристал): "Uzatma be Keloğlan, bir lira vereyim de bırak şu
balığı (не тяни, Кельоглан, лиру тебе дам, отдай эту рыбу)!" dedi. Keloğlan
bunu duyunca iyice sinirlendi (Кельоглан, это услышав, по-настоящему
разозлился; sinir — нерв/ы/). Döndü, evine geldi (повернулся, домой пошел).
Hâlâ geçmemişti öfkesi (до сих пор = еще не прошел его гнев), geçecek gibi de
değildi (не похоже было, что пройдет).
"Ne o?" diye sordu yaşlı kadın (что такое, спросила старуха). "Suratın neden
böyle asık? (почему так насупился) Balığı neden satmadın (рыбу почему не
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продал)? Ne diye geri getirdin (отчего назад принес)?" Keloğlan yüzünü
buruşturdu (Кельоглан лицо поморщил; buruş — морщина, складка):
"Benimle dalga geçtiler (надо мной издевались: «волну гнали»; dalga geçmek —
издеваться, прикалываться), alay olsun diye otuz kuruş, elli kuruş, yetmiş kuruş
verdiler (в шутку тридцать, пятьдесят, семьдесят курушей предлагали). Yüz
para verseler bırakacaktım (если бы сто пара кто дал, продал бы рыбу), ama
öylesi çıkmadı," dedi (но так не вышло, сказал).
"Neden alay etsinler, bu balık çok güzel!" dedi anası (почему же подшучивали,
эта рыба очень красивая, сказала его мать).
Keloğlan anasına da kızdı, ayağını yere vurdu (Кельоглан и на мать разозлился,
ногой в землю топнул):
"Alay ettiler işte!" diye haykırdı (подшучивали и все тут, выкрикнул; işte —
вот, итак, как раз).
"Peki, peki, senin dediğin olsun," dedi yaşlı kadın (ладно, ладно, пусть будет потвоему: «как ты говоришь», сказала старуха). "Gel, bunu da biz yiyelim (давай,
мы сами ее съедим). Irmağa götür, yıka, ayıkla da pişirelim (на речку отнеси,
помой, выпотроши, и приготовим ее; pişirmek — варить)."
Biri de tuttu: "Uzatma be Keloğlan, bir lira vereyim de bırak şu balığı!" dedi.
Keloğlan bunu duyunca iyice sinirlendi. Döndü, evine geldi. Hâlâ geçmemişti
öfkesi, geçecek gibi de değildi.
"Ne o?" diye sordu yaşlı kadın. "Suratın neden böyle asık? Balığı neden
satmadın? Ne diye geri getirdin?" Keloğlan yüzünü buruşturdu:
"Benimle dalga geçtiler, alay olsun diye otuz kuruş, elli kuruş, yetmiş kuruş
verdiler. Yüz para verseler bırakacaktım, ama öylesi çıkmadı," dedi.
"Neden alay etsinler, bu balık çok güzel!" dedi anası.
Keloğlan anasına da kızdı, ayağını yere vurdu:
"Alay ettiler işte!" diye haykırdı.
"Peki, peki, senin dediğin olsun," dedi yaşlı kadın. "Gel, bunu da biz yiyelim.
Irmağa götür, yıka, ayıkla da pişirelim."
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Keloğlan balığı alıp ırmağa gitti (Кельоглан рыбу взял и на речку пошел). Önce
pullarını kazıdı (сначала от чешуи очистил), başını kesti (голову отрезал), sonra
karnını yardı (потом брюхо рассек). Karnını yarınca şaşırıp kaldı (брюхо
разрезав, остолбенел). Balığın karnında bir tas vardı (у рыбы в животе миска
была)! Yemyeşil yosun tutmuştu (зеленая-презеленая, вся в водорослях:
«презеленые водоросли /со/держала»). Yosunları silip de bakınca (водоросли
оттер и посмотрел), kara gözleri kamaştı (карие глаза его ослепли от блеска),
neye uğradığını bilemedi (на что наткнулся, понять не может). Küçük tas pırıl
pırıldı (маленькая миска блестит), ışıklar saçıyordu (свет распространяет).
Altındı (золотая ли), belki de değildi (может, и нет), belki çok daha değerli
(может, еще ценнее), belki hiç görülmedik bir şeydi (может, вообще какая-то
невиданная вещь). Keloğlan altın tasını suya batırdı (Кельоглан золотую миску
в воду окунул). Tasa dolan sular altın olup (миску заполнившая вода в золото
превратилась) ırmağın dibine döküldü (и на дно речки посыпалась). Keloğlan
bütün bütün şaşırdı (Кельоглан совсем поразился), tası suya bir daha batırdı
(миску в воду снова окунул), çıkardı, içindeki suyu yanına boşalttı (вытащил и
воду возле себя вылил). Su daha yere düşmeden altın oluverdi (вода, земли не
успев коснуться, в золото превратилась). Keloğlan öyle bir sevindi, öyle bir
sevindi ki (Кельоглан так обрадовался, так обрадовался), sevincinden aklı
başından gitti (что от радости рассудок потерял), bir şeycikler düşünemez oldu
(все на свете забыл: «ни о чем не думать стал»).
Keloğlan balığı alıp ırmağa gitti. Önce pullarını kazıdı, başını kesti, sonra
karnını yardı. Karnını yarınca şaşırıp kaldı. Balığın karnında bir tas vardı!
Yemyeşil yosun tutmuştu. Yosunları silip de bakınca, kara gözleri kamaştı,
neye uğradığını bilemedi. Küçük tas pırıl pırıldı, ışıklar saçıyordu. Altındı,
belki de değildi, belki çok daha değerli, belki hiç görülmedik bir şeydi.
Keloğlan altın tasını suya batırdı. Tasa dolan sular altın olup ırmağın dibine
döküldü. Keloğlan bütün bütün şaşırdı, tası suya bir daha batırdı, çıkardı,
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içindeki suyu yanına boşalttı. Su daha yere düşmeden altın oluverdi. Keloğlan
öyle bir sevindi, öyle bir sevindi ki, sevincinden aklı başından gitti, bir
şeycikler düşünemez oldu.
Gene de doldurup boşaltıyordu tası (снова наполняет и опорожняет миску),
bırakacak gibi değildi (останавливаться не собирается). Ama bu sırada bir el
dokundu omzuna (но тут чья-то рука дотронулась до его плеча), başını kaldırdı
(он поднял голову), karşısında padişahın kızı, tatlı tatlı gülümsüyordu (напротив
него дочь падишаха ласково-преласково улыбается). "Bu tası bana verir
misin?" dedi (отдашь эту миску мне, спросила).
Keloğlan ne güldü, ne bir şey söyledi (Кельоглан не засмеялся, ничего не
сказал). Güzel kızın gözlerine bakmakla yetindi (только красавице в глаза
посмотрел; yetinmek — ограничиваться, довольствоваться).
"Ne olur, o tası bana ver," dedi padişahın kızı (пожалуйста, эту миску мне отдай,
сказала дочь падишаха), "o tası bana verirsen, ne istersen veririm sana (если эту
миску мне отдашь, что захочешь, дам тебе), ne dersen yaparım (что скажешь,
сделаю), nereye istersen gelirim (куда захочешь, пойду)," dedi.
Gene de doldurup boşaltıyordu tası, bırakacak gibi değildi. Ama bu sırada bir
el dokundu omzuna, başını kaldırdı, karşısında padişahın kızı, tatlı tatlı
gülümsüyordu. "Bu tası bana verir misin?" dedi.
Keloğlan ne güldü, ne bir şey söyledi. Güzel kızın gözlerine bakmakla yetindi.
"Ne olur, o tası bana ver," dedi padişahın kızı, "o tası bana verirsen, ne
istersen veririm sana, ne dersen yaparım, nereye istersen gelirim," dedi.
Keloğlan gene konuşmadı (Кельоглан снова ничего не сказал). Sonra birden aklı
başına geldi (потом вдруг рассудок к нему вернулся), düşünmeye başladı (он
думать начал), "Çok tuhaf, çok tuhaf!" dedi içinden (очень странно, очень
странно, сказал он про себя). Hakkı da yok değildi hani (не может такого быть),
daha birkaç saat önce kendisiyle alay eden (всего лишь несколько часов назад
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над ним смеявшаяся), başına şekerler atan güzel kızın (на голову ему сладости
кидавшая красавица) şimdi tıpış tıpış yanına gelmesi (теперь тихонько к нему
подходит), önünde diz çökmesi (при нем колени приклоняет) gerçekten tuhaftı
(и вправду это очень странно было), olmayacak şeydi (невозможной вещью
было).
"Ne dersen yapayım (что скажешь, сделаю), nereye istersen geleyim (куда
захочешь, пойду)," diyor (говорит), gözlerinin içine bakıyordu (в глаза ему
заглядывает).
Keloğlan gene konuşmadı. Sonra birden aklı başına geldi, düşünmeye başladı,
"Çok tuhaf, çok tuhaf!" dedi içinden. Hakkı da yok değildi hani, daha birkaç
saat önce kendisiyle alay eden, başına şekerler atan güzel kızın şimdi tıpış
tıpış yanına gelmesi, önünde diz çökmesi gerçekten tuhaftı, olmayacak şeydi.
"Ne dersen yapayım, nereye istersen geleyim," diyor, gözlerinin içine
bakıyordu.
Keloğlan da onun gözlerine baktı (Кельоглан ей в глаза посмотрел), alaylı alaylı
güldü (задорно рассмеялся), koskoca padişah kızına dilini çıkardı (дочери
великого падишаха язык показал). Sonra aklına bir oyun geldi (потом на ум
ему одна игра пришла). Tasını koynuna koydu (миску за пазуху положил), "Gel
arkamdan!" dedi güzel kıza (иди за мной, сказал красавице). Sonra var hızıyla
koşmaya başladı (потом со всей скоростью побежал), kız da ardından (девушка
же за ним). Yollardan, irili ufaklı sokaklardan geçtiler (по дорогам, по кривым
маленьким улочкам пробегали). Gelip geçenlerin (прохожие), pencerelerinden
yollara bakanların (из окон на улицы глазеющие) parmakları ağızlarında kaldı
(открыв рот, смотрели: «с пальцами во рту застыли»). Koskoca bir padişah kızı
(дочь великого падишаха), yoksul bir kel oğlanın ardından koşsun, öyle mi (за
бедным плешивым мальчишкой бегает, так ли)? Olacak şey mi (возможно ли
такое)? Kimsecikler akıl erdiremedi bu işe (никто не понимал, в чем дело; akıl
— разум; ermek — достигать, доходить). Ama bunlar kızın da, Keloğlanın da
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umurunda değildi (но это ни девушку, ни Кельоглана не волновало; umur —
дела /мн.ч. от emir/), kahkahalara, şaşkınlık çığlıklarına kulak bile asmadılar (ни
на хохот, ни на удивленные крики внимания не обращали). Artık kentin dışına
çıkmışlardı (уже за границу города вышли).
Keloğlan da onun gözlerine baktı, alaylı alaylı güldü, koskoca padişah kızına
dilini çıkardı. Sonra aklına bir oyun geldi. Tasını koynuna koydu, "Gel
arkamdan!" dedi güzel kıza. Sonra var hızıyla koşmaya başladı, kız da
ardından. Yollardan, irili ufaklı sokaklardan geçtiler. Gelip geçenlerin,
pencerelerinden yollara bakanların parmakları ağızlarında kaldı. Koskoca
bir padişah kızı, yoksul bir keloğlanın ardından koşsun, öyle mi? Olacak şey
mi? Kimsecikler akıl erdiremedi bu işe. Ama bunlar kızın da, Keloğlanın da
umurunda değildi, kahkahalara, şaşkınlık çığlıklarına kulak bile asmadılar.
Artık kentin dışına çıkmışlardı.
Padişahın güzel kızı (красивая дочь падишаха), Keloğlan'ın kendisini bir başka
kente götürmek (что Кельоглан ее в другой город привести), buralardan uzak
bir yerde kendisiyle evlenmek istediğini (и там, в далеком месте, на себе женить
хочет,) sanıyordu (считала), buna da çoktan razıydı (и на то уже давно была
согласна). Ama budala Keloğlan, öyle yapmadı (но глупый Кельоглан этого не
сделал). Bir ağacın altında durdu (под деревом остановился). Sırtüstü uzandı
(навзничь растянулся; sırt — спина). Eşsiz tası eline aldı (необыкновенную
миску в руки взял). Padişahın güzel kızı yanına geldi (дочь падишаха к нему
подошла), gözlerinin içine baktı (в глаза посмотрела): "Ne istersen yapacağım,"
diye yineledi (что хочешь, сделаю, повторила). "Hiçbir şey istemem," dedi
Keloğlan (ничего не хочу, сказал Кельоглан), "surda biraz takla at yalnız (вот
здесь немного покувыркайся только; takla atmak — кувыркаться). Ben yeter
deyinceye kadar (до тех пор, пока я «хватит» не скажу). Ben yeter deyince,
tasını alıp gidersin (когда я «хватит» скажу, тогда миску заберешь и уйдешь)."
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Padişahın güzel kızı, Keloğlan'ın kendisini bir başka kente götürmek,
buralardan uzak bir yerde kendisiyle evlenmek istediğini sanıyordu, buna da
çoktan razıydı. Ama budala Keloğlan, öyle yapmadı. Bir ağacın altında durdu.
Sırtüstü uzandı. Eşsiz tası eline aldı. Padişahın güzel kızı yanına geldi,
gözlerinin içine baktı: "Ne istersen yapacağım," diye yineledi. "Hiçbir şey
istemem," dedi Keloğlan, "surda biraz takla at yalnız. Ben yeter deyinceye
kadar. Ben yeter deyince, tasını alıp gidersin."
Padişahın kızı giysilerine baktı (дочь падишаха на свою одежду посмотрела).
Yazıktı, güzelim giysiler toza toprağa batacaktı (жалко было красивую одежду в
пыли, в земле пачкать). Ama işin ucunda altın tas vardı (но на кону: «на острие
дела» золотая миска была), altın tasa değen sular altın oluyordu (этой чашки
коснувшаяся вода в золото превращается)! Böyle bir tas için ne yapılmazdı
(ради такой чашки чего только не сделаешь), böyle bir tas için neler verilmezdi
ki (ради такой чашки чего только не отдашь)? Padişahın kızı eğildi (дочь
падишах нагнулась), ellerini yere bastırdı (руками в землю уперлась), başladı
takla atmaya (начала кувыркаться). Hem de öyle taklalar attı ki (и так
кувыркалась), padişah kızı değil de doğma büyüme cambazdı sanki (словно не
дочерью падишаха была, а прирожденной акробаткой; doğma — рождение;
doğma büyüme — родом). Sanki anasından cambaz doğmuştu (словно мать ее
акробаткой родила). Öyle candan, öyle güzel takla atıyordu (так от души, так
красиво кувыркалась)! Durmuyordu, dinlenmiyordu (не останавливалась, не
отдыхала). Her taklanın sonunda da sırtüstü yere yuvarlanıyordu (после каждого
кувырка на землю катилась). Terlemişti (вспотела), tozlar terli yüzüne yapışıp
(пыль на ее вспотевшее лицо прилипала) çamur oluyordu (в грязь
превращалась). Saçları yüzüne düşüyor (волосы ее на лицо падают), yüzü
saçtan görünmez oluyor (лицо из-за волос не видно), bir altın yumağa
benziyordu (на золотой комок похожа стала).
Padişahın kızı giysilerine baktı. Yazıktı, güzelim giysiler toza toprağa
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batacaktı. Ama işin ucunda altın tas vardı, altın tasa değen sular altın
oluyordu! Böyle bir tas için ne yapılmazdı, böyle bir tas için neler verilmezdi
ki? Padişahın kızı eğildi, ellerini yere bastırdı, başladı takla atmaya. Hem de
öyle taklalar attı ki, padişah kızı değil de doğma büyüme cambazdı sanki.
Sanki anasından cambaz doğmuştu. Öyle candan, öyle güzel takla atıyordu!
Durmuyordu, dinlenmiyordu. Her taklanın sonunda da sırtüstü yere
yuvarlanıyordu. Terlemişti, tozlar terli yüzüne yapışıp çamur oluyordu.
Saçları yüzüne düşüyor, yüzü saçtan görünmez oluyor, bir altın yumağa
benziyordu.
Bizimkini sorarsanız (если спросите про нашего (Кельоглана)), hiç diyecek
yoktu keyfine (не было предела его удовольствию). Sırtını ağaca yaslamış
(спиной к дереву прислонившись), kahkahalarla gülüyordu (хохотал). El
çırpıyor (в ладоши хлопает), yumruklarını yere vuruyor (кулаками по земле
бьет), ayaklarını havaya kaldırıyordu (ноги в воздух задирает), ikide bir de
kasıklarını tutuyordu (время от времени за живот хватается; kasık — нижняя
часть живота, пах). En sonunda gülmeye gücü kalmadı (в конце концов,
смеяться сил у него не осталось). Padişahın güzel kızım durdurdu (дочь
падишаха остановил), yanına çağırıp altın tası eline verdi (к себе подозвал и
золотую миску в руки дал):
"Senin olsun, al götür!" dedi (пусть твоей будет, забирай и уноси).
Bizimkini sorarsanız, hiç diyecek yoktu keyfine. Sırtını ağaca yaslamış,
kahkahalarla gülüyordu. El çırpıyor, yumruklarını yere vuruyor, ayaklarını
havaya kaldırıyordu, ikide bir de kasıklarını tutuyordu. En sonunda gülmeye
gücü kalmadı. Padişahın güzel kızım durdurdu, yanına çağırıp altın tası eline
verdi:
"Senin olsun, al götür!" dedi.
Kız da tası alıp güle oynaya gitti (девушка, взяв миску, смеясь и приплясывая,
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ушла). Arada sırada Keloğlan geliyordu aklına (время от времени Кельоглан
приходит ей на ум), onun o tuhaf davranışlarına bir anlam veremiyordu (его
странному поведению объяснения не находит). "Ne tuhaf bir adam, ne tuhaf!
Ne kadar şakacı, ne kadar cömert (какой же странный человек, какой же
странный, какой же шутник, какой же щедрый)! Yoksulların neden yoksul
kaldıklarım şimdi anlıyorum (бедняки почему бедняками остаются, теперь я
понимаю)!" diye söyleniyordu. Doğrusunu isterseniz (если правду хотите),
Keloğlan'ın tası kolayca vermesine (из-за того, что Кельоглан миску так легко
отдал: «из-за его легкого отдавания, отдачи»; verme — давание), daha büyük
bir şey istemeyişine (ничего большего не захотел), örneğin kendisiyle evlenmeyi
düşünmeyişine (например, на ней жениться не подумал) üzülüyordu
(расстроилась). Ama bu üzüntü çok sürmedi (но эта грусть была недолгой).
Altın tası almıştı ya (золотую миску получила ведь), altın tasla bütün isteklerini
gerçekleştirebilirdi ya (с золотой миской все свои желания исполнить сможет),
gerisi önemsiz şeylerdi (а остальное не важно). Sevinç içindeydi (радости была
полна: «была в радости»)! Saraya dönerken uçar gibiydi (во дворец
возвращаясь, словно летела).
Kız da tası alıp güle oynaya gitti. Arada sırada Keloğlan geliyordu aklına,
onun o tuhaf davranışlarına bir anlam veremiyordu. "Ne tuhaf bir adam, ne
tuhaf! Ne kadar şakacı, ne kadar cömert! Yoksulların neden yoksul
kaldıklarım şimdi anlıyorum!" diye söyleniyordu. Doğrusunu isterseniz,
Keloğlan'ın tası kolayca vermesine, daha büyük bir şey istemeyişine, örneğin
kendisiyle evlenmeyi düşünmeyişine üzülüyordu. Ama bu üzüntü çok sürmedi.
Altın tası almıştı ya, altın tasla bütün isteklerini gerçekleştirebilirdi ya, gerisi
önemsiz şeylerdi. Sevinç içindeydi! Saraya dönerken uçar gibiydi.
Ama saraya dönünce (но, во дворец вернувшись), mavi gökte sevinçle uçarken
birdenbire vuruluvermiş kuşlara benzedi (на радостно летавшую в голубых
небесах и вдруг подстреленную птицу стала похожа)! Kötülük düşkünü
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insanlar (до зла падкие люди), onun böyle yoksul bir Keloğlanla koştuğunu
görünce (ее с бедным Кельогланам бегающую увидев), gizli gizli arkalarından
gelmişler (тайно за ними проследили), olanları görmüş (все, что произошло,
увидели), gelip padişaha söylemişlerdi (пришли и падишаху рассказали),
doğrusunu söyleseler, neyse (и ладно бы правду сказали)! İyi şeyleri çıkarmış
(хорошее утаили), kötü şeyleri ballandırmışlar (плохое преувеличили; bal —
мед; ballandırmak — подслащивать медом; расписывать), bire on katmışlardı
(из мухи слона раздули: «к одному десять прибавили»). Neler, neler
eklemişlerdi (чего только не добавили)! Padişah bunları duyunca çok sinirlendi
(падишах это услышав, очень разозлился). Beş kapı (пять дверей), iki pencere
(два окна), elli tabak (пятьдесят тарелок), yetmiş bardak kırdı (семьдесят
стаканов разбил), vezirlerinin boynunu vurdurttu (визирам головы отрубил), üç
paşa, kırk subay, beş yüz asker öldürttü (трех пашей, сорок офицеров, пятьсот
солдат казнил; ölmek — умирать; öldürmek — убивать; öldürtmek —
приказать убить), gene de öfkesi geçmedi (и все равно гнев его не прошел).
En sonunda kızını da öldürtmeye karar verdi (в конце концов, и дочь казнить
решил). Bu nedenle, döner dönmez yakaladılar zavallıyı (поэтому, как только
она вернулась, схватили бедняжку), bir cellâdın eline verdiler (палачу в руки
отдали; cellât — палач).
Ama saraya dönünce, mavi gökte sevinçle uçarken birdenbire vuruluvermiş
kuşlara benzedi! Kötülük düşkünü insanlar, onun böyle yoksul bir Keloğlanla
koştuğunu görünce, gizli gizli arkalarından gelmişler, olanları görmüş, gelip
padişaha söylemişlerdi, doğrusunu söyleseler, neyse! İyi şeyleri çıkarmış, kötü
şeyleri ballandırmışlar, bire on katmışlardı. Neler, neler eklemişlerdi! Padişah
bunları duyunca çok sinirlendi. Beş kapı, iki pencere, elli tabak, yetmiş
bardak kırdı, vezirlerinin boynunu vurdurttu, üç paşa, kırk subay, beş yüz
asker öldürttü, gene de öfkesi geçmedi. En sonunda kızını da öldürtmeye
karar verdi. Bu nedenle, döner dönmez yakaladılar zavallıyı, bir cellâdın eline
verdiler.
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Cellat güzel kızı alıp (палач красавицу взял) ıssız bir dağın tepesine götürdü (на
безлюдную горную вершину привел), öldürmeye hazırlandı (к казни
приготовился). Büyük bir padişahın cellâdıydı (великого падишаха палачом он
был), sayısız insan öldürmüştü (множество людей казнил), onun için kafa
kesmek peynir ekmek yemek gibi bir şeydi (поэтому голову отрубить для него
ничего не стоило: «как сыр с хлебом съесть»), kısacası, mesleğinin ustasıydı
(короче говоря, своего дела мастер был), ama gözleri padişah kızının güzel
gözleriyle karşılaşır karşılaşmaz (но как только его глаза с красивыми глазами
дочери падишаха встретились) yüreği sızladı (сердце его сжалось), elleri titredi
(руки задрожали). Yaşamında ilk kez cellâtlık kurallarının dışına çıkarak (первый
раз в жизни, правила палачей: «палачества» нарушив: «вне правил выйдя»)
başını keseceği insana acıdı (человека, которому должен голову отрубить,
пожалел), gözleri bile yaşardı (даже прослезился). "Küçük sultan, seni
öldürmeye kıyamayacağım (маленькая султанша, тебя казнить я не могу). Bir
daha babanın ülkesine dönmeyeceğine söz verirsen (если больше в страну твоего
отца не возвращаться дашь слово), canını bağışlayabilirim (жизнь твою смогу
/тебе/ подарить)," dedi.
Cellat güzel kızı alıp ıssız bir dağın tepesine götürdü, öldürmeye hazırlandı.
Büyük bir padişahın cellâdıydı, sayısız insan öldürmüştü, onun için kafa
kesmek peynir ekmek yemek gibi bir şeydi, kısacası, mesleğinin ustasıydı,
ama gözleri padişah kızının güzel gözleriyle karşılaşır karşılaşmaz, yüreği
sızladı, elleri titredi. Yaşamında ilk kez cellâtlık kurallarının dışına çıkarak
başını keseceği insana acıdı, gözleri bile yaşardı. "Küçük sultan, seni
öldürmeye kıyamayacağım. Bir daha babanın ülkesine dönmeyeceğine söz
verirsen, canını bağışlayabilirim," dedi.
Sonra gözlerini sildi (потом глаза вытер), saygıyla eğildi (с почтением
поклонился): "Söylemesi ayıp (говорить стыдно), ama gömleğini de isteyeceğim
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(но мне твоя рубашка нужна). Aklına kötü bir şey gelmesin (ничего плохого не
подумай), karıma kızıma giydirmeyeceğim (на жену, на дочь не надену), anı
diye saklayacak da değilim (как память хранить не буду), kana bulayıp babana
götüreceğim (в крови испачкав, отцу твоему отнесу). Yoksa onu inandıramam,"
diye ekledi (иначе его не смогу убедить, добавил). Kız da bir kayanın ardına
gitti (девушка за скалу спряталась), gömleğini çıkarıp verdi (рубашку сняла и
отдала). Cellâdın elini sıktı (палачу руку пожала), "Allahaısmarladık," deyip
uzaklaştı («до свидания» сказав, удалилась). Tasını bir daha yokladı (миску
свою еще раз потрогала). O ıssız, uçsuz bucaksız dağ başında (по этой
безлюдной, бескрайней горной вершине) ağır ağır ilerlemeye başladı (с трудом
продвигаться начала). Keloğlan da şimdi dağlardaydı (Кельоглан тоже в это
время был в горах), o da böyle dolaşıp duruyordu (от тоже так же бродил), ama
dünya çok büyüktü, nasıl karşılaşacaklardı (но ведь мир был таким большим,
как же им встретиться)?
Sonra gözlerini sildi, saygıyla eğildi: "Söylemesi ayıp, ama gömleğini de
isteyeceğim. Aklına kötü bir şey gelmesin, karıma kızıma giydirmeyeceğim,
anı diye saklayacak da değilim, kana bulayıp babana götüreceğini. Yoksa onu
inandıramam," diye ekledi. Kız da bir kayanın ardına gitti, gömleğini çıkarıp
verdi. Celladın elini sıktı, "Allahaısmarladık," deyip uzaklaştı. Tasını bir
daha yokladı. O ıssız, uçsuz bucaksız dağ başında ağır ağır ilerlemeye başladı.
Keloğlan da şimdi dağlardaydı, o da böyle dolaşıp duruyordu, ama dünya çok
büyüktü, nasıl karşılaşacaklardı?
Ayrıca zavallı Keloğlan aklından bile geçirmiyordu böyle bir şeyi (Кстати,
бедному Кельоглану и в голову даже не приходило такое). Nasıl geçirsindi (да
и как прийти)? Aklı başında değildi ki (рассудка-то в голове не было)! Bir
parçacık aklı vardı (немного ума у него было), yaptığı deliliği anladıktan sonra
(но, после того как понял, что за глупость совершил), o da altın tasla birlikte
gitmişti (и этот ум вместе с золотой миской ушел). Evet, iyiden iyiye oynatmıştı
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Keloğlan (да, хорошо: «из хорошего в хорошее» обставили Кельоглана;
oynamak — играть; oynatmak — заставить играть; провести, обмануть). Bir
şeycikler düşünemiyordu (ни о чем больше не думал). "Ah tasım, vah tasım!"
diyor (ай, моя миска, вай, моя миска), başka bir şey demiyordu (больше ничего
не говорит). Dolanıp duruyordu (бродит по кругу). Yıllar boyunca dolaştı
(несколько лет бродил), ama padişahın gömleksiz kızı, yolculuğu çabuk bitirdi
(но путешествие для дочери падишаха без рубашки быстро окончилось).
Gömleksizliği de uzun sürmedi (да и без рубашки она не долго была: «не
провела»).
Birkaç hafta yürüdükten sonra güzel bir kente geldi (через несколько недель
пути в красивый город пришла). Önce ıssız bir su kıyısına gitti (сначала на
пустынный речной берег отправилась). Tasını çıkardı, birkaç kez doldurup
boşalttı (миску достала, несколько раз наполнив, опорожнила).
Ayrıca zavallı Keloğlan aklından bile geçirmiyordu böyle bir şeyi. Nasıl
geçirsindi? Aklı başında değildi ki! Bir parçacık aklı vardı, yaptığı deliliği
anladıktan sonra, o da altın tasla birlikte gitmişti. Evet, iyiden iyiye
oynatmıştı Keloğlan. Bir şeycikler düşünemiyordu. "Ah tasım, vah tasım!"
diyor, başka bir şey demiyordu. Dolanıp duruyordu. Yıllar boyunca dolaştı,
ama padişahın gömleksiz kızı, yolculuğu çabuk bitirdi. Gömleksizliği de uzun
sürmedi.
Birkaç hafta yürüdükten sonra güzel bir kente geldi. Önce ıssız bir su kıyısına
gitti. Tasını çıkardı, birkaç kez doldurup boşalttı.
Ondan sonrasını sormayın artık (что было дальше и не спрашивайте; artık —
уже, больше), ilkin bir gömlek aldı kendine (сначала рубашку купила себе).
Sonra çok güzel bir erkek giysisi yaptırıp (потом очень красивую мужскую
одежду справив) erkek kılığına girdi (мужской облик приняла). Sonra çok kısa
bir sürede (потом в очень короткий срок), birkaç ay içinde (через несколько
месяцев), eşi görülmedik bir saray yükseltti (невиданный, бесподобный дворец
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возвела; eş — пара; подобный). Bu güzel saraya yerleşti (в этом красивом
дворце поселилась). Uşaklar tuttu (слуг наняла), onları da ipeklerle, sırmalarla
donattı (их тоже в шелка, расшитые серебром одежды одела: «украсила»).
Sarayında zenginliğin, tantananın her türlüsü vardı (во дворце богатства и
роскоши всяких полным-полно; türlü — вид, род). Zenginliği, tantanası
sarayıyla da sınırlı kalmadı (богатство и роскошь только на дворце не
остановились; sınır — граница; sınırlı — ограниченный), bütün kente yayıldı (на
весь город распространились), yoksullar zengin oldu (бедняки богачами стали),
dilenci çocukları bile altınla oynamaya başladı (дети нищих даже золотыми
монетами играть стали). Ama bunda şaşılacak ne vardı (ну а что в этом такого
удивительного)? Padişahın güzel kızı beş kuruşluk bir şey aldı mı (дочь
падишаха если что на пять курушей покупала), beş altın veriyor (пять золотых
платила), kapıya gelen dilencilerin ceplerini altınla dolduruyordu (к ее двери
приходящим нищим карманы золотом наполняла). Gene de bitmiyordu altınları
(и все равно не кончаются золотые). Bitse bile ne çıkardı (а если бы и
закончилось, то что бы было: «вышло»)?
Ondan sonrasını sormayın artık, ilkin bir gömlek aldı kendine. Sonra çok
güzel bir erkek giysisi yaptırıp erkek kılığına girdi. Sonra çok kısa bir sürede,
birkaç ay içinde, eşi görülmedik bir saray yükseltti. Bu güzel saraya yerleşti.
Uşaklar tuttu, onları da ipeklerle, sırmalarla donattı. Sarayında zenginliğin,
tantananın her türlüsü vardı. Zenginliği, tantanası sarayıyla da sınırlı
kalmadı, bütün kente yayıldı, yoksullar zengin oldu, dilenci çocukları bile
altınla oynamaya başladı. Ama bunda şaşılacak ne vardı? Padişahın güzel kızı
beş kuruşluk bir şey aldı mı, beş altın veriyor, kapıya gelen dilencilerin
ceplerini altınla dolduruyordu. Gene de bitmiyordu altınları. Bitse bile ne
çıkardı?
Gece herkes uyuduktan sonra (ночью, как все уснут) güzel kızın havuza gitmesi,
tasını doldurup doldurup boşaltması yeterdi (красавице до бассейна дойти,
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миску наполнить и опорожнить было достаточно). Ama bunu kimsecikler
bilmiyordu (но этого никто не знал). Bilmedikleri için de bir türlü akıl
erdiremiyorlardı zenginliğine (из-за того, что не знали, никак не могли понять,
откуда ее богатство). "Bu zenginlik görülmedik bir zenginlik (это богатство —
невиданное богатство), yeryüzüne böyle zengin gelmemiştir," diyorlardı (на
земле такого богача еще не было). Herkes ondan söz ediyordu (все его
обсуждают). Ondan sözedenler, yalnız bu kentte yaşayanlar da değildi
(обсуждали его /богача/ не только живущие в одном этом городе) Ünü dört bir
yana yayılmıştı (слава его во все стороны распространилась). Birçok padişah,
birçok kral onu görmeye geldi (многие падишахи, многие короли к нему стали
приезжать: «на него посмотреть приезжали»), birçok padişah, birçok kral kızını
bu çok zengin, bu çok cömert delikanlıyla evlendirmek istedi (многие падишахи,
многие короли своих дочерей за такого богатого и щедрого юношу выдать
хотели). Delikanlı hiçbirini istemedi (но юноша никого не хотел). İsteyemezdi
de (да и не мог хотеть), erkekliği yalnız giysisindeydi (мужского в нем была
только одежда).
Gece herkes uyuduktan sonra güzel kızın havuza gitmesi, tasını doldurup
doldurup boşaltması yeterdi. Ama bunu kimsecikler bilmiyordu. Bilmedikleri
için de bir türlü akıl erdiremiyorlardı zenginliğine. "Bu zenginlik görülmedik
bir zenginlik, yeryüzüne böyle zengin gelmemiştir," diyorlardı. Herkes ondan
söz ediyordu. Ondan sözedenler, yalnız bu kentte yaşayanlar da değildi. Ünü
dört bir yana yayılmıştı. Birçok padişah, birçok kral onu görmeye geldi,
birçok padişah, birçok kral kızını bu çok zengin, bu çok cömert delikanlıyla
evlendirmek istedi. Delikanlı hiçbirini istemedi. İsteyemezdi de, erkekliği
yalnız giysisindeydi.
Ama o iş olsun diye giymemişti bu giysileri (но не для этого одевала она
мужское платье). Düşündüğü, beklediği, dilediği bir şey vardı (была одна вещь,
о которой она думала, которую ждала, которую желала), en sonunda bu da
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gerçekleşti (в конце концов и она осуществилась). Nice krallardan,
padişahlardan sonra (после множества королей и падишахов; nice — сколько,
насколько; как, каким образом), babası da onu görmeye gelecekti (ее отец к ней
приехать собирался). Güzel kız bunu duyunca çok sevindi (красавица, это
услышав, очень обрадовалась). Üst katta eşsiz bir sofra hazırlattı (на верхнем
этаже невиданный, бесподобный обед приготовить приказала; hazır —
готовый; hazırlamak — готовить; hazırlatmak — приказать приготовить),
oturup beklemeye başladı (села и начала ждать).
Padişah da fazla bekletmedi kendini (падишах долго ждать себя не заставил;
beklemek — ждать; bekletmek — заставлять ждать), bildirdiği saatte geldi (в
точно сообщенный час прибыл). Kardeşiyle vezirlerini de getirmişti (со своим
братом и визирями прибыл), hepsi de en güzel giysilerini giymişlerdi (все /они/
самые лучшие наряды надели). Kapıdan girer girmez gözleri kamaştı (как
только зашли в дверь, глаза их были ослеплены блеском). Yol gösteren adamın
kulağına eğildiler (к провожатому: «дорогу показывающему человеку» на ухо
шепнули), merdivenin başında duran adamı gösterdiler (на у ступенек стоявшего
человека показали):
Ama o iş olsun diye giymemişti bu giysileri. Düşündüğü, beklediği, dilediği bir
şey vardı, en sonunda bu da gerçekleşti. Nice krallardan, padişahlardan sonra,
babası da onu görmeye gelecekti. Güzel kız bunu duyunca çok sevindi. Üst
katta eşsiz bir sofra hazırlattı, oturup beklemeye başladı.
Padişah da fazla bekletmedi kendini, bildirdiği saatte geldi. Kardeşiyle
vezirlerini de getirmişti, hepsi de en güzel giysilerini giymişlerdi. Kapıdan
girer girmez gözleri kamaştı. Yol gösteren adamın kulağına eğildiler,
merdivenin başında duran adamı gösterdiler:
"Zengin delikanlı bu mu?" dediler (это и есть богатый юноша, спросили).
Yol gösteren adam gülümsedi (провожатый улыбнулся):
"Hayır, o bu katın başuşağıdır," dedi (нет, это первого этажа старший слуга).
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İkinci kata çıktılar (на второй этаж поднялись). Gene mermer merdivenin
başında (и снова у мраморной лестницы) çok güzel bir giysi giymiş (в очень
красивые одежды одетого), çok yakışıklı bir delikanlı gördüler (очень красивого
юношу увидели). Padişah adamın kulağına eğildi (падишах человеку на ухо
шепнул):
"Zengin delikanlı bu mu?" dedi (богатый юноша этот, наверное).
Yol gösteren adam gene gülümsedi (провожатый снова улыбнулся):
"Hayır, o bu katın başuşağıdır (нет, он этого этажа старший слуга), efendimiz
üst kattalar (наш господин на верхнем этаже)," diye yanıtladı (ответил).
"Zengin delikanlı bu mu?" dediler.
Yol gösteren adam gülümsedi:
"Hayır, o bu katın başuşağıdır," dedi.
İkinci kata çıktılar. Gene mermer merdivenin başında çok güzel bir giysi
giymiş, çok yakışıklı bir delikanlı gördüler. Padişah adamın kulağına eğildi:
"Zengin delikanlı bu mu?" dedi.
Yol gösteren adam gene gülümsedi:
"Hayır, o bu katın başuşağıdır, efendimiz üst kattalar," diye yanıtladı.
En sonunda zengin delikanlının yanına vardılar (наконец к покоям богатого
юноши подошли). Biraz beklediler (немного подождали), ama çok iyi
karşılandılar (но очень хорошо были встречены). Hal hatır soruldu (о здоровье
их расспросили; hal — положение, состояние; hatır — память), konuşuldu
(побеседовали с ними), gülündü (рассмешили), eğlenildi (развлекли). Sonra sıra
yemeğe geldi (потом черед еды подошел). Yediler (поели). Yemekler öyle
güzeldi ki (еда такая вкусная была), padişah nerdeyse parmaklarını da birlikte
yiyecekti (что падишах чуть ли пальцы не съел заодно). Karnı çoktan doymuştu
(давно уже насытился), ama gözleri doyacak gibi değildi (но глаза все равно
разбегались). Durmadan atıştırıyor (без остановки жует), sofrada ne varsa yiyip
bitirmek istiyordu (все, что на столе было, попробовать и съесть хотел). Ama
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eşsiz bir sofraydı bu (но невиданный стол это был), dünyanın en zengin
adamının sofrasıydı (самого богатого человека в мире стол), yemekleri biter
miydi (еда разве может закончиться)? Yemekler, tatlılar bitmeyeceğine (судя по
тому, что еда и сладости не заканчивались), padişah da sofradan kalkmak
istemediğine göre (а падишах из-за стола вставать не собирался), çattadak
çatlayıvermesi beklenebilirdi (казалось, что он вот-вот с треском лопнет).
Bereket versin, zengin delikanlı bunu önledi (слава Аллаху, богатый юноша это
предотвратил).
En sonunda zengin delikanlının yanına vardılar. Biraz beklediler, ama çok iyi
karşılandılar. Hal hatır soruldu, konuşuldu, gülündü, eğlenildi. Sonra sıra
yemeğe geldi. Yediler. Yemekler öyle güzeldi ki, padişah nerdeyse
parmaklarını da birlikte yiyecekti. Karnı çoktan doymuştu, ama gözleri
doyacak gibi değildi. Durmadan atıştırıyor, sofrada ne varsa yiyip bitirmek
istiyordu. Ama eşsiz bir sofraydı bu, dünyanın en zengin adamının sofrasıydı,
yemekleri biter miydi? Yemekler, tatlılar bitmeyeceğine, padişah da sofradan
kalkmak istemediğine göre, çattadak çatlayıvermesi beklenebilirdi. Bereket
versin, zengin delikanlı bunu önledi.
Birdenbire tasını çıkardı (вдруг миску вытащил), içine su koydu (внутрь воду
налил), boşalttı (опорожнил), boşalan su altın oldu (вылитая вода золотом
стала). Sonra aynı şeyi yineledi (потом снова тоже самое повторил). Padişahın
da, adamlarının da gözleri büyüdü (у падишаха и его людей глаза на лоб
полезли). Kaşıkları ellerinden düştü (ложки из рук выпали), yemeyi, içmeyi
unuttular (про еду, питье забыли). Gözlerini eşsiz tastan ayıramaz oldular (глаза
от невиданной миски отвести не могут). Delikanlı tası gene cebine koydu
(юноша миску снова в карман спрятал), sonra çil çil altınları topladı
(блестящие золотые собрал), padişahın önüne getirdi (падишаху приподнес).
"Padişahım bunlar sizindir," dedi (падишах мой, они твои, сказал).
Padişah teşekkür etti (падишах поблагодарил). Altınları bir bir saydıktan sonra
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(золотые пересчитав) vezirine verdi (визирю отдал), bir tekini bile yitirmemesini
(ни одну не потерять), ülkesine döner dönmez geri isteyeceğini söyledi (как
только в свою страну вернутся, назад отдать приказал; geri — обратно) ya
aklına bir şey takılmıştı (но на ум кое-что ему пришло; takmak — прицеплять,
прикреплять; takılmak — прицепляться, прикрепляться). Eşsiz tası ele
geçirmek istiyordu (бесподобной миской завладеть захотел: «к руке заставить
пройти = присвоить»). Delikanlıya yaklaştı, kulağına eğildi (к юноше
приблизился, на ухо шепнул):
"Ne olur, o tası bana ver," dedi (пожалуйста, эту миску мне отдай, сказал), "o
tası bana verirsen, ne istersen veririm sana (если эту миску мне отдашь, что
захочешь, тебе дам), ne dersen yaparım (что скажешь, сделаю), nereye istersen
gelirim (куда захочешь, пойду).
Birdenbire tasını çıkardı, içine su koydu, boşalttı, boşalan su altın oldu. Sonra
aynı şeyi yineledi. Padişahın da, adamlarının da gözleri büyüdü. Kaşıkları
ellerinden düştü, yemeyi, içmeyi unuttular. Gözlerini eşsiz tastan ayıramaz
oldular. Delikanlı tası gene cebine koydu, sonra çil çil altınları topladı,
padişahın önüne getirdi.
"Padişahım bunlar sizindir," dedi.
Padişah teşekkür etti. Altınları bir bir saydıktan sonra vezirine verdi, bir
tekini bile yitirmemesini, ülkesine döner dönmez geri isteyeceğini söyledi ya
aklına bir şey takılmıştı. Eşsiz tası ele geçirmek istiyordu. Delikanlıya yaklaştı,
kulağına eğildi:
"Ne olur, o tası bana ver," dedi, "o tası bana verirsen, ne istersen veririm
sana, ne dersen yaparım, nereye istersen gelirim.
Delikanlı gülümsedi (юноша улыбнулся):
"Padişahım, bu tasa hiç değer biçilir mi (мой падишах, разве эта миска с чемнибудь может сравниться)? İçine giren su altın çıkıyor (внутрь ее попадающая
вода золотом становится)," diye yanıtladı (ответил).
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Padişah tacını gösterdi (падишах свою корону показал):
"Ne istersen..." diye fısıldadı (что захочешь, прошептал).
Delikanlı gene gülümsedi (юноша снова улыбнулся):
"Tacınız, tahtınız sizin olsun (корона ваша, трон ваш пусть у вас и останутся),
ben çok az bir şey isteyeceğim (я очень мало попрошу). Adamlarınızla birlikte
bir takla yarışı yapın şurada (вместе с вашими людьми соревнование по
кувыркам устройте здесь). En güzel taklayı kim atarsa (самый красивый
кувырок кто сделает), en fazla kim dayanırsa (кто дольше всех вытерпит) bu
tası ona vereceğim," dedi (эту миску тому и отдам, сказал).
Delikanlı gülümsedi:
"Padişahım, bu tasa hiç değer biçilir mi? İçine giren su altın çıkıyor," diye
yanıtladı.
Padişah tacını gösterdi:
"Ne istersen..." diye fısıldadı.
Delikanlı gene gülümsedi:
"Tacınız, tahtınız sizin olsun, ben çok az bir şey isteyeceğim. Adamlarınızla
birlikte bir takla yarışı yapın şurada. En güzel taklayı kim atarsa, en fazla
kim dayanırsa bu tası ona vereceğim," dedi.
Padişah düşünmeye başladı (падишах задумался). Çok şişmandı (очень тучным
он был), çok da yemek yemişti (очень много еды съел), yarışı kazanamayacaktı
(соревнование не сможет выиграть), vezirlerden biri alacaktı tası (кто-то из
визирей получит миску). Bu da işine gelmezdi (а этого быть не должно). Ama
birden gülümseyiverdi (но вдруг улыбнулся), "İyi ya, varsın başkası kazansın
(хорошо же, пусть кто-то другой и выиграет) ülkeme dönünce (когда в свою
страну вернусь), boynunu vurdurturum (прикажу отрубить ему голову; vurmak
— бить), tas da bana kalır (миска мне достанется)," diye düşündü (подумал).
Gözlerini kızına çevirdi (глаза к дочери обратил):
"Hemen başlayalım," dedi (сейчас же начнем /давайте/, сказал).
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Padişahla vezirlerinin takla yarışını bir görmeliydiniz (соревнование по
кувыркам между падишахом и визирями надо было видеть).
Padişah düşünmeye başladı. Çok şişmandı, çok da yemek yemişti, yarışı
kazanamayacaktı, vezirlerden biri alacaktı tası. Bu da işine gelmezdi. Ama
birden gülümseyiverdi, "İyi ya, varsın başkası kazansın, ülkeme dönünce,
boynunu vurdurturum, tas da bana kalır," diye düşündü. Gözlerini kızına
çevirdi:
"Hemen başlayalım," dedi.
Padişahla vezirlerinin takla yarışını bir görmeliydiniz.
Hepsi de oldukça yaşlı kişilerdi (все они довольно пожилые люди были),
kocaman kocaman göbekleri vardı (огромные животы у них были), yedikleri
yemeklerin, içtikleri içkilerin verdiği ağırlık da cabası (съеденная ими еда,
выпитые ими напитки делали их еще тяжелее; çába — даром, бесплатно; в
придачу). Bunun için hiç de güzel takla atamıyor (поэтому никто красиво не
может кувыркаться), yuvarlanıp duruyor (перекатываются), birbirlerinin üstüne
düşüyor (друг на друга падают), çığlıklar koparıyorlardı (вскрикивают; çığlık —
вопль; koparmak — отрывать; çığlık koparmak — поднимать крик),
yüzlerinden oluk oluk terler boşanıyordu (лица их потом обливаются). Güçleri
çoktan tükenmiş (силы давно иссякли), elleri, kolları tutmaz olmuştu (руки, ноги
не держат). Gene de durmadan didiniyor (и все равно без остановки стараются),
birbirlerini geçmeye çabalıyorlardı (друг друга обойти пытаются). Onlar böyle
didinirken (пока они так старались), güzel kız yandaki odaya gitti (красавица в
соседнюю комнату ушла), babasının sarayından ayrıldığı zaman üzerinde
bulunan giysiyi giydi (надела одежду, которая была на ней, когда она из
дворца отца уходила), saçlarını da o zamanki gibi tarayıp geldi (волосы тоже,
как тогда, причесав, вернулась). Yarışçılar yuvarlanıp duruyorlardı (соперники
все еще кувыркались), duracak gibi de değillerdi (и останавливаться не
собирались). Çoklarının bayılması (многие уже чуть не теряли сознание), hatta
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ölmesi işten bile değildi (а некоторые были почти при смерти, недалеки от
смерти). Kız bunu önlemek istedi (девушка это предотвратить хотела).
Padişahın yanına gitti (подошла к падишаху), elinden tutup kaldırdı (за руки его
взяв, подняла):
Hepsi de oldukça yaşlı kişilerdi, kocaman kocaman göbekleri vardı, yedikleri
yemeklerin, içtikleri içkilerin verdiği ağırlık da cabası. Bunun için hiç de
güzel takla atamıyor, yuvarlanıp duruyor, birbirlerinin üstüne düşüyor,
çığlıklar koparıyorlardı, yüzlerinden oluk oluk terler boşanıyordu. Güçleri
çoktan tükenmiş, elleri, kolları tutmaz olmuştu. Gene de durmadan didiniyor,
birbirlerini geçmeye çabalıyorlardı. Onlar böyle didinirken, güzel kız yandaki
odaya gitti, babasının sarayından ayrıldığı zaman üzerinde bulunan giysiyi
giydi, saçlarım da o zamanki gibi tarayıp geldi. Yarışçılar yuvarlanıp
duruyorlardı, duracak gibi de değillerdi. Çoklarının bayılması, hatta ölmesi
işten bile değildi. Kız bunu önlemek istedi. Padişahın yanına gitti, elinden
tutup kaldırdı:
"Yeter artık, babacığım (хватит уже, папочка), bir tas için canından olacaksın,"
dedi (ради какой-то миски жизни лишишься, сказала).
Padişahın gözleri parladı (у падишаха глаза загорелись). Kızını tanıdı, bağrına
bastı (дочь свою узнал, к груди прижал; bağır — грудь): "Tanrı'ya bin şükür
(спасибо Аллаху), yaşıyormuşsun (ты осталась жива), çok şükür dünya gözüyle
bir daha gördüm seni (как хорошо, что своими глазами еще раз увидел тебя)!"
dedi. Sonra yuvarlanan adamları gösterdi (потом на кувыркающихся людей
указал): "Ben onlardan daha iyi takla attım (я лучше них кувыркался). Daha çok
dayandım (намного дольше вытерпел). Tas benim olmalı!" diye ekledi (миска
мое должна быть, добавил).
Güzel kız gülümseyerek babasının sakalını okşadı (красавица, улыбаясь,
погладила папину бороду):
"Bir zamanlar bir yarış da ben kazanmıştım (когда-то это соревнование и я
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выиграла). Bu yarışa girdim diye beni öldürtmek istemiştin (из-за того, что я
соревновалась, ты меня казнить хотел). Ama ben de bu tas için takla atmıştım
(но я тоже ради этой миски кувыркалась). Artık gidebilirsin, babacığım, sen bu
yarışta çoktan yenildin (теперь можешь уходить, папочка, в этом соревновании
ты уже давно проиграл)," diyerek kapıyı gösterdi (сказала и указала на дверь).
"Yeter artık, babacığım, bir tas için canından olacaksın," dedi.
Padişahın gözleri parladı. Kızını tanıdı, bağrına bastı: "Tanrı'ya bin şükür,
yaşıyormuşsun, çok şükür dünya gözüyle bir daha gördüm seni!" dedi. Sonra
yuvarlanan adamları gösterdi: "Ben onlardan daha iyi takla attım. Daha çok
dayandım. Tas benim olmalı!" diye ekledi.
Güzel kız gülümseyerek babasının sakalını okşadı:
"Bir zamanlar bir yarış da ben kazanmıştım. Bu yarışa girdim diye beni
öldürtmek istemiştin. Ama ben de bu tas için takla atmıştım. Artık
gidebilirsin, babacığım, sen bu yarışta çoktan yenildin," diyerek kapıyı
gösterdi.
Padişah başını önüne eğdi (падишах голову /вперед/ опустил), hiçbir şey
söylemedi (ничего не сказал). Adamlarını toplayıp yürüdü gitti (людей своих
собрав, ушел прочь). Bir daha da geri dönmedi (и больше /обратно/ не
возвращался). Güzel kız da beklemedi ayrıca (а красавица и не ждала; áyrıca —
отдельно, в особенности), onun başka bir beklediği vardı (ей было кого ждать),
o da Keloğlan'dı (и это был Кельоглан)! Dört bir yana adamlar yollamıştı (на все
стороны людей разослала), dört bir yanda onu arıyorlardı (везде они его
искали). Yedi yıldan sonra buldular (семь лет спустя нашли). Alıp getirdiler
(взяли и привели). Güzel kızın en güzel günleri o zaman başladı (у красавицы
самые прекрасные дни тогда начались).
Keloğlan'ı sorarsanız (если про Кельоглана спросите), eşsiz tası görür görmez
aklı başına gelmişti (невиданную миску как только увидел, разум к нему назад
вернулся), akıllanmıştı (он поумнел), hiç diyecek yoktu keyfine (и радости его
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не было больше предела: «ничего, что сказать бы, не было /недостающим/
его удовольствию»).
Padişah başını önüne eğdi, hiçbir şey söylemedi. Adamlarını toplayıp yürüdü
gitti. Bir daha da geri dönmedi. Güzel kız da beklemedi ayrıca, onun başka
bir beklediği vardı, o da Keloğlan'dı! Dört bir yana adamlar yollamıştı, dört
bir yanda onu arıyorlardı. Yedi yıldan sonra buldular. Alıp getirdiler. Güzel
kızın en güzel günleri o zaman başladı.
Keloğlan'ı sorarsanız, eşsiz tası görür görmez aklı başına gelmişti,
akıllanmıştı, hiç diyecek yoktu keyfine.

İki Peri Kızı (Две феи)
"Ben en büyüğünü isterim" diyordu büyük kız (я самого старшего хочу,
говорила старшая сестра) "en büyüğü uzun boylu, yakışıklı, çok güzel ata biniyor
(самый старший высокого роста, красивый, очень хороший наездник:
«хорошо на лошадь садится»), çok da güzel halay çekiyor (и очень хорошо
танцует; halay — народный танец, исполняется под аккомпанемент зурны).
Kılıç kullanmada, cirit atmada eşi yok diyorlar (в умении мечом владеть,
дротики бросать равных ему нет, говорят). Hem de babası ölünce tahta o geçer
(к тому же, когда отец его умрет, на трон он вступит), padişah karısı olurum
(падишаха женой стану). Şu dünyada bundan büyük bir mutluluk var mı (в этом
мире больше, чем это счастье, есть ли), bundan güzel bir şey var mı (лучше,
чем это, есть ли), sorarım size?" diyordu (вас спрашиваю, говорила).
"Ben en büyüğünü isterim" diyordu büyük kız, "en büyüğü uzun boylu,
yakışıklı, çok güzel ata biniyor, çok da güzel halay çekiyor. Kılıç kullanmada,
cirit atmada eşi yok diyorlar. Hem de babası ölünce tahta o geçer, padişah
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karısı olurum. Şu dünyada bundan büyük bir mutluluk var mı, bundan güzel
bir şey var mı, sorarım size?" diyordu.
Ortanca kız tatlı tatlı geriniyordu (средняя сестра сладко потянулась):
"Onu bunu bilmem ben" diyordu (этого я не знаю, сказала), "ben ortancayı
isterim (я среднего хочу). Mavi mavi gözleri var, saçları da sarı (голубыепреголубые глаза у него, волосы его светлые). 'Onun kadar güzel giysiler giyen
(такого, как он, хорошо одевающегося: «красивые одежды одевающего»),
onun kadar güzel sözler bilen (такого, как он, красивые слова знающего), onun
kadar para harcayan adam görülmemiştir' diyorlar (такого, как он, деньги
тратящего человека не видели, говорят). Geçenlerde gözlerimle gördüm
(недавно своими глазами видела). Çarşının ortasında bir adamı dövüyordu
(посреди рынка кого-то бил). Bir yumrukta yere serdi adamı (одним ударом на
землю свалил человека), sonra da karnının üstüne basıp geçti (а потом наступил
ему на живот и перешагнул через него). Bunu neden yaptığını sordum (это
почему он сделал, спросила), 'Canı böyle istedi de ondan' dediler (душа его так
пожелала, вот почему, ответили). Bayıldım doğrusu (я была в восторге, правда;
bayılmak — падать в обморок, обмирать; быть в восторге)! Canı ne isterse
yaparmış o (что душа его захочет, то и делал), çok da adam öldürürmüş (много
людей убил), ben böylelerini severim (я таких люблю). Bir ben değil, herkes
seviyor onu (и не я одна, все любят его). Babası da çok seviyormuş (и отец его
любит), 'ortanca oğlum bana benziyor (средний сын на меня похож), tahtımı
ortanca oğluma bırakacağım' diyormuş (трон среднему сыну оставлю, говорит).
Şimdi siz söyleyin, ben onu seçmem de, kimi seçerim (теперь вы скажите, если
мне не его, то кого выбрать)?"
Ortanca kız tatlı tatlı geriniyordu:
"Onu bunu bilmem ben" diyordu, "ben ortancayı isterim. Mavi mavi gözleri
var, saçları da sarı. 'Onun kadar güzel giysiler giyen, onun kadar güzel sözler
bilen, onun kadar para harcayan adam görülmemiştir' diyorlar. Geçenlerde
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gözlerimle gördüm. Çarşının ortasında bir adamı dövüyordu. Bir yumrukta
yere serdi adamı, sonra da karnının üstüne basıp geçti. Bunu neden yaptığım
sordum, 'Canı böyle istedi de ondan' dediler. Bayıldım doğrusu! Canı ne
isterse yaparmış o, çok da adam öldürürmüş, ben böylelerini severim. Bir ben
değil, herkes seviyor onu. Babası da çok seviyormuş, 'ortanca oğlum bana
benziyor, tahtımı ortanca oğluma bırakacağım' diyormuş. Şimdi siz söyleyin,
ben onu seçmem de, kimi seçerim?"
Küçük kız alaylı alaylı gülümsüyordu (младшая сестра усмехалась):
"İyi ya, iyi ya! (хорошо, хорошо) Büyükle ortanca sizin olsun, benim istediğim en
küçükleri..." diyordu (старший и средний пусть ваши будут, я желаю самого
младшего, говорила).
Sonra gene gülümsüyordu (потом снова улыбнулась). Yüzünü ellerinin arasına
alıyor (голову руками обхватила: «между рук взяла»), gözlerini yumuyordu
(глаза закрыла). Kent dışındaki bu küçük kulübede yaşardı yıllardır (за городом в
этой маленькой хижине жила много лет), gözleri yumukken de görüyordu
çevresini (даже с закрытыми глазами видела все вокруг). Kulübenin duvarları
çıplak (в хижине стены голые), sıvası kara topraktandı (обмазаны глиной:
«штукатурка их — черная земля»). Kulübenin ortasında çok eski bir masa vardı
(посреди хижины очень старый стол). Kendisi de, iki kardeşi de bu masanın
çevresinde toplanmışlar (она сама и две ее сестры вокруг стола собрались),
üzerine dirseklerini dayamışlardı (на него облокотились: «локти уперли»).
Kendisi de, kardeşleri de eski püskü giysiler içindeydiler (и она, и сестры были в
старых платьях). Eski püskü giysilerinin yırtılan yerlerini güzelce yamamışlardı
ya (и хоть у старых платьев прорехи искусно залатаны) gene bu giysiler içinde
padişahın oğullarım düşünmeyi biraz tuhaf buluyordu (но все равно в таких
нарядах о сыновьях падишаха думать немного странно казалось), bir eziklik
duyuyordu içinde (она подавленность почувствовала). Ama hemen padişahın
küçük oğlu gözlerinin önüne geliyordu (но сразу же лицо младшего сына
падишаха представилось ей: «перед ее глаза пришло»).
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Küçük kız alaylı alaylı gülümsüyordu:
"İyi ya, iyi ya! Büyükle ortanca sizin olsun, benim istediğim en küçükleri..."
diyordu.
Sonra gene gülümsüyordu. Yüzünü ellerinin arasına alıyor, gözlerini
yumuyordu. Kent dışındaki bu küçük kulübede yaşardı yıllardır, gözleri
yumukken de görüyordu çevresini. Kulübenin duvarları çıplak, sıvası kara
topraktandı. Kulübenin ortasında çok eski bir masa vardı. Kendisi de, iki
kardeşi de bu masanın çevresinde toplanmışlar, üzerine dirseklerini
dayamışlardı. Kendisi de, kardeşleri de eski püskü giysiler içindeydiler. Eski
püskü giysilerinin yırtılan yerlerini güzelce yamamışlardı ya gene bu giysiler
içinde padişahın oğullarım düşünmeyi biraz tuhaf buluyordu, bir eziklik
duyuyordu içinde. Ama hemen padişahın küçük oğlu gözlerinin önüne
geliyordu.
"Benim istediğim en küçükleri, ötekiler sizin olsun!" diyordu (мой желанный это
младший, пусть другие вашими будут, сказала).
Ortanca kız kahkahayı koyveriyordu (средняя сестра захохотала). Büyüğü de
ondan geri kalmıyordu (старшая сестра тоже от нее не отставала: «назад не
оставалась»).
"Peki, neden?" diye soruyordu (ладно, а почему, спрашивает). "Ötekiler gibi
değil ki o (он не такой как все). Hiçbir zaman yüzü gülmez (никогда не
улыбается), hiçbir zaman eğlenmez (никогда не развлекается), düşünür durur
(думает все время). Hep yalnız dolaşır (все время в одиночестве гуляет; hep —
весь, все; всегда, все время). Kimsecikler sevmez onu (никто его не любит)."
Ortanca da (и средняя тоже):
"Evet" diye yineliyordu (да, добавляет), "çekilir adam değil doğrusu (не
привлекательный человек, честно говоря). Kimseyle konuşmaz (ни с кем не
разговаривает), giyinmesini bile bilmez (даже как правильно одеваться не
знает)! Sonra ne eğlencelere katılır (потом, ни в развлечениях не участвует;
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katılmak — присоединяться), ne bir adam döver, ne bir şey (не бьет никого,
ничего такого)! Başka adam kalmadı mı, niçin onu istiyorsun sanki (больше
мужчин не осталось что ли, почему его желаешь; sanki — словно, будто)?"
"Benim istediğim en küçükleri, ötekiler sizin olsun!" diyordu.
Ortanca kız kahkahayı koyveriyordu. Büyüğü de ondan geri kalmıyordu.
"Peki, neden?" diye soruyordu. "Ötekiler gibi değil ki o. Hiçbir zaman yüzü
gülmez, hiçbir zaman eğlenmez, düşünür durur. Hep yalnız dolaşır.
Kimsecikler sevmez onu."
Ortanca da:
"Evet" diye yineliyordu, "çekilir adam değil doğrusu. Kimseyle konuşmaz,
giyinmesini bile bilmez! Sonra ne eğlencelere katılır, ne bir adam döver, ne
bir şey! Başka adam kalmadı mı, niçin onu istiyorsun sanki?"
Küçük kız çok üzülüyordu bu sözleri duyunca (младшая сестра очень
огорчилась, эти слова услышав), yüreği sızlıyordu (сердце ее заныло). Gene de
gülümsüyordu (но снова улыбнулась), padişahın küçük oğlunu gözlerinin önüne
getirdi mi gülümsemeden edemiyordu ki (младшего сына падишаха представляя,
не улыбаться не могла).
"Onu seviyorum da ondan!" diyordu (его люблю я, поэтому, ответила).
"Peki ama, nesini seviyorsun?" diyorlardı (ладно, а за что ты его любишь,
спрашивают).
"Onu anlıyorum da ondan" diye yanıtlıyordu (его я понимаю, поэтому, ответила).
"Gülmüyor da onun için seviyorum (не смеется он, поэтому и люблю его). Hiç
kimseye dokunmuyor (никого не трогает), hiç kimseye karışmıyor (ни к кому не
задирается), hep yalnız yaşıyor da onun için seviyorum (всегда один живет,
поэтому и люблю его). Kimsecikler onu sevmiyor da onun için seviyorum (никто
его не любит, за это тоже его люблю). Hiç kimseye benzemiyor da onun için
seviyorum onu (ни на кого не похож он, и за это его люблю). Siz, onu
sevmiyorsunuz (вы его не любите), ama o hepimizi, herkesi seviyor (а он нас
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всех любит). Öyle iyi ki (вот такой он хороший)! Ne düşündüğünü kimsecikler
bilmiyor (что он думает, никто не знает), ama hep iyi şeyler düşündüğü belli (но,
что мысли его чисты, ясно, видно). Öyle iyi ki!" diyordu (вот такой он
хороший, сказала).
Küçük kız çok üzülüyordu bu sözleri duyunca, yüreği sızlıyordu. Gene de
gülümsüyordu, padişahın küçük oğlunu gözlerinin önüne getirdi mi
gülümsemeden edemiyordu ki.
"Onu seviyorum da ondan!" diyordu.
"Peki ama, nesini seviyorsun?" diyorlardı.
"Onu anlıyorum da ondan" diye yanıtlıyordu. "Gülmüyor da onun için
seviyorum. Hiç kimseye dokunmuyor, hiç kimseye karışmıyor, hep yalnız
yaşıyor da onun için seviyorum. Kimsecikler onu sevmiyor da onun için
seviyorum. Hiç kimseye benzemiyor da onun için seviyorum onu. Siz, onu
sevmiyorsunuz, ama o hepimizi, herkesi seviyor. Öyle iyi ki! Ne düşündüğünü
kimsecikler bilmiyor, ama hep iyi şeyler düşündüğü belli. Öyle iyi ki!"
diyordu.
Ablaları gülüyor (старшие сестры смеются), alaylı alaylı yüzüne bakıyorlardı
(насмешливо в лицо ей смотрят).
"Nerden biliyorsun?" diyorlardı (откуда ты знаешь, спрашивают).
Küçük kız uzaklara, mavi geceye bakıyordu (младшая сестра вдаль, в синюю
ночь посмотрела). Öyle güzel, öyle derin gözleri vardı ki (у нее такие красивые,
такие глубокие глаза были), "bu gözler bizim gözlerimiz gibi değil (эти глаза не
такие, как наши), bu gözler herhalde başka şeyler görüyor (эти глаза наверняка
другие вещи видят)," diyeceği gelirdi insanın (говорили про нее люди). Yalan
değildi, mavi gecenin ötesinde bir şeyler görür gibiydi (и это ложью не было,
словно по ту сторону синей ночи она видела что-то).
"Bir savaş gecesiydi," diyordu (это была ночь после битвы), "savaş onuruna
kentte bir şenlik düzenlenmişti (в честь победы в городе праздничное
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торжество устроили), büyük bir şenlik (большое торжество). Alan ışıklar
içindeydi (площадь огнями светилась: «была в огнях»), içkiler ırmaklar gibi
akıyordu (напитки рекой лились). Ama benim üstüm başım çok kötüydü (но
одежда на мне была очень плохой; üst baş — одежда, платье), bunun için
kalabalığa karışamıyordum (поэтому с толпой я не могла смешаться = не
пошла в толпу). Bir köşeden bakıyordum yalnız (из угла подсматривала только),
içimden ağlamak geliyordu (мне плакать хотелось: «изнутри меня плач
приходил»). Bu sırada onu gördüm (и в этот момент его увидела), gelip yanıma
oturdu (он подошел и рядом сел). Gözlerinde yaşlar vardı (в его глазах слезы
были). Elimi tuttu (меня за руку взял: «мою руку взял»).
Ablaları gülüyor, alaylı alaylı yüzüne bakıyorlardı.
"Nerden biliyorsun?" diyorlardı.
Küçük kız uzaklara, mavi geceye bakıyordu. Öyle güzel, öyle derin gözleri
vardı ki, "bu gözler bizim gözlerimiz gibi değil, bu gözler herhalde başka
şeyler görüyor," diyeceği gelirdi insanın. Yalan değildi, mavi gecenin ötesinde
bir şeyler görür gibiydi.
"Bir savaş gecesiydi," diyordu, "savaş onuruna kentte bir şenlik
düzenlenmişti, büyük bir şenlik. Alan ışıklar içindeydi, içkiler ırmaklar gibi
akıyordu. Ama benim üstüm başım çok kötüydü, bunun için kalabalığa
karışamıyordum. Bir köşeden bakıyordum yalnız, içimden ağlamak geliyordu.
Bu sırada onu gördüm, gelip yanıma oturdu. Gözlerinde yaşlar vardı. Elimi
tuttu.
"Sen neden eğlenmiyorsun, küçük kız?" dedi (ты почему не веселишься,
малышка, спросил). Sesi titrekti (его голос дрожал), ağlayacak gibiydi (он был
словно готов заплакать). "Eğlenmek bana göre değil," dedim (веселиться не для
меня, сказала я). "Neden?" dedi (почему, спросил). Giysilerimi gösterdim (на
платье свое показала). Anladı (он понял). "Bunların hiç önemi yok," dedi (это
совсем не важно, сказал). Ağlamaya başladım (я плакать начала), "Pek de öyle
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değil," dedim (и совсем это не так, сказала я). Oduncu babamız öldükten sonra
(после смерти нашего отца дровосека) çok yoksullaştığımızı (мы очень
обеднели), odun kesmeye gücümüz yetmediği için (из-за того, что дрова рубить
сил у нас не хватало), dağlardan ot toplayıp sattığımızı (в горах траву мы
собирали и продавали), çok zor geçindiğimizi anlattım (очень много
трудностей переживали мы, рассказала ему). "Üzülme, küçük kız," dedi (не
грусти, малышка, сказал). Elini omzuma koydu, yüzünü yüzüme çevirdi (свою
руку на плечо мне положил, лицо к своему лицу повернул). Gözlerine baktım,
gözlerimi gözlerinden ayıramadım (в его глаза взглянула, и больше взгляд от
его глаз отвести не смогла). Gözleri karaydı (глаза его были черные). Yavaş
yavaş kara gözleri yaşardı (медленно черные глаза его наполнились слезами).
"Bir de babamın açtığı savaşta ölecek insanları düşün," dedi (и подумай о людях,
которые умрут на войне, начатой моим отцом). Kirpiklerinin ucunda iri bir
damla vardı (на его ресницах большая слезинка застыла). Nasıl oldu bilmem,
serçe parmağımı uzattım (как так получилось, не знаю, но я протянула мизинец:
«воробьиный палец; serçe — воробей), o iri gözyaşını aldım (и эту большую
слезинку стерла: «взяла»). "Çok iyisin, çok iyisin, küçük kız," diye mırıldandı
(очень хорошая, очень хорошая ты, малышка, пробормотал он). "Sonra ona
'Oduncu kızının türküsü'nü söyledim (потом я ему песню дочери дровосека
спела)." "Ne güzel söylüyorsun, ne hoş bir sesin var, küçük kız (как красиво
поешь, какой же приятный у тебя голос, малышка)! Seni de, sesini de
unutmayacağım (я тебя и твой голос не забуду), sen de beni unutma!" dedi (а ты
меня не забывай, сказал).
"Sen neden eğlenmiyorsun, küçük kız?" dedi. Sesi titrekti, ağlayacak gibiydi.
"Eğlenmek bana göre değil," dedim. "Neden?" dedi. Giysilerimi gösterdim.
Anladı. "Bunların hiç önemi yok," dedi. Ağlamaya başladım, "Pek de öyle
değil," dedim. Oduncu babamız öldükten sonra çok yoksullaştığımızı, odun
kesmeye gücümüz yetmediği için, dağlardan ot toplayıp sattığımızı, çok zor
geçindiğimizi anlattım. "Üzülme, küçük kız," dedi. Elini omzuma koydu,
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yüzünü yüzüme çevirdi. Gözlerine baktım, gözlerimi gözlerinden ayıramadım.
Gözleri karaydı. Yavaş yavaş kara gözleri yaşardı. "Bir de babamın açtığı
savaşta ölecek insanları düşün," dedi. Kirpiklerinin ucunda iri bir damla
vardı. Nasıl oldu bilmem, serçe parmağımı uzattım, o iri gözyaşını aldım.
"Çok iyisin, çok iyisin, küçük kız," diye mırıldandı. "Sonra ona 'Oduncu
kızının türküsü'nü söyledim." "Ne güzel söylüyorsun, ne hoş bir sesin var,
küçük kız! Seni de, sesini de unutmayacağım, sen de beni unutma!" dedi.
Sonra ayrıldık (а потом мы расстались). İkide bir, dönüp arkama bakıyordum
(время от времени я поворачивалась, назад смотрела). Olduğu yerde duruyor
(он оставался на том же месте), hep bana bakıyordu (все на меня смотрел), ben
arkaya döndüm müydü el sallıyordu (как я только повернусь назад, рукой мне
махал)."
Ablaları kahkahalarla gülüyorlardı (старшие сестры хохотали). Belki de
inanmıyorlardı sözlerine (наверное, не верили ее словам). "Aman ne
anlayışlıymış!" diyorlardı alaylı alaylı (ух, какой понимающий, говорили
насмешливо), sonra ayağa kalkıp çevresinde dönmeye başlıyorlardı (потом на
ноги встали и стали вокруг нее кружиться). Bazan el ele tutuşuyorlardı (то за
руки держаться), bazan el çırpıyorlardı (то в ладоши хлопают). El ele tutuşup
dönerken de, el çırparken de çok güzel oluyorlardı (держась за руки и хлопая в
ладоши, очень красиво танцевали). Doğrusu güzel kızlardı (по правде говоря,
они были красавицами). Çok güzel kızlardı (очень красивые девушки), üçü de
çok güzeldi (все три очень красивые), ama bence en güzelleri en küçükleriydi (но
по мне самой красивой была младшая). İncecik, uzun boylu, saçları da belinde
(худенькая, высокая, волосы до пояса; bel — поясница, талия). Beli fazla fazla
bir karıştı (талия тонкая-претонкая: «самое большее — одна пядь»; karış —
пядь), yüzü, gözü, ağzı, burnu anlatılamayacak kadar güzeldi (лицо, глаза, рот,
нос неописуемой красоты: «до невозможности понять красивы были»), yüreği
de öyle (и сердце такое же).
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Sonra ayrıldık. İkide bir, dönüp arkama bakıyordum. Olduğu yerde duruyor,
hep bana bakıyordu, ben arkaya döndüm müydü el sallıyordu."
Ablaları kahkahalarla gülüyorlardı. Belki de inanmıyorlardı sözlerine.
"Aman ne anlayışlıymış!" diyorlardı alaylı alaylı, sonra ayağa kalkıp
çevresinde dönmeye başlıyorlardı. Bazan el ele tutuşuyorlardı, bazan el
çırpıyorlardı. El ele tutuşup dönerken de, el çırparken de çok güzel
oluyorlardı. Doğrusu güzel kızlardı. Çok güzel kızlardı, üçü de çok güzeldi,
ama bence en güzelleri en küçükleriydi. İncecik, uzun boylu, saçları da
belinde. Beli fazla fazla bir karıştı, yüzü, gözü, ağzı, burnu anlatılamayacak
kadar güzeldi, yüreği de öyle.
"Hadi, artık yerlerinize oturun (ну все, садитесь уже по вашим местам), alayı
bırakın (насмехаться прекращайте)! Bizim dama onun oku düşerse ben evlenirim
(на нашу крышу его стрела если попадет, я выйду за него). Var mı daha bir
diyeceğiniz?" diyordu (что вы на это скажете, сказала).
Büyük kız kahkahayı koyveriyordu o zaman (старшая сестра захохотала тогда):
"Bak, işte bu olmaz (смотри, такого не будет; işte — вот, так, именно)!
Büyüğü isterim (я хочу старшего), ama küçük de bir padişah oğlu (но младший
тоже сын падишаха), bu evin en büyük kızı benim (в этом доме я сама старшая),
onunla ben evlenirim!" diyordu (я за него выйду, сказала).
Ortanca kız alıyordu sözü (средняя сестра подхватила ее слова):
"Bak, işte bu olmaz (ничего не выйдет)! Ortancayı isterim (среднего хочу), ama
küçük de iyi kötü bir padişah oğlu (но младший тоже какой-никакой сын
падишаха; iyi — хорошо; kötü — плохо). Ben bu evin ortanca kızıyım (я в этом
доме средняя), ikinizin ortasındayım (я в середине между вами), onunla ben
evlenmeliyim (за него я выйти должна)!"
"Hadi, artık yerlerinize oturun, alayı bırakın! Bizim dama onun oku düşerse
ben evlenirim. Var mı daha bir diyeceğiniz?" diyordu.
Büyük kız kahkahayı koyveriyordu o zaman:
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

195

"Bak, işte bu olmaz! Büyüğü isterim, ama küçük de bir padişah oğlu, bu evin
en büyük kızı benim, onunla ben evlenirim!" diyordu.
Ortanca kız alıyordu sözü:
"Bak, işte bu olmaz! Ortancayı isterim, ama küçük de iyi kötü bir padişah
oğlu. Ben bu evin ortanca kızıyım, ikinizin ortasındayım, onunla ben
evlenmeliyim!"
En küçük kız gene uzaklara, mavi geceye bakıyordu (младшая сестра снова
вдаль, в синюю ночь смотрела). 'Oduncu kızının türküsü'nü söylüyordu (песню
дочери дровосека запела). Çok güzel bir sesi vardı doğrusu (очень красивый
голос был у нее, правда). Akan sular bu sesi duysalar, durup dinlerlerdi (текучие
воды этот голос если услышали бы, остановились бы и слушали). Çiçekler bu
sesi duysalar, daha güzel açarlardı (если бы цветы слышали этот голос, еще бы
красивее расцветали бы). Güzel kızın güzel sesi duyuldu mu her şey susardı
(когда голос красавицы раздавался, все замолкало). Belki ölen kuğuların
türküleri bile erişemezlerdi sesinin güzelliğine (может быть, даже песни
умирающих лебедей не могли сравниться с красотой этого голоса).
Öylesine güzel bir sesti (вот до такой степени красивый был у нее голос)!
Bunun için küçük kızın kendine güveni vardı (поэтому младшая сестра в себе
уверена была; güven — доверие, уверенность), kesin konuşuyordu (твердо
говорила): "Yağma yok (ничего подобного; yağma yok — нетушки, вот уж
нет)! Onunla ben evleneceğim!" diyordu (я за него выйду, сказала). "Onun oku
bizim dama düşerse (если его стрела на нашу крышу попадет), o da bizim
kulübeye doğru gelirse (и он к нашей хижине придет), 'Oduncu kızının
türküsü'nü söyleyeceğim (песню дочери дровосека спою). Beni anlar, beni sever,
belki de tanır (меня поймет, меня полюбит, может быть, меня и узнает)!"
En küçük kız gene uzaklara, mavi geceye bakıyordu. "Oduncu kızının
türküsü"nü söylüyordu. Çok güzel bir sesi vardı doğrusu. Akan sular bu sesi
duysalar, durup dinlerlerdi. Çiçekler bu sesi duysalar, daha güzel açarlardı.
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Güzel kızın güzel sesi duyuldu mu her şey susardı. Belki ölen kuğuların
türküleri bile erişemezlerdi sesinin güzelliğine.
Öylesine güzel bir sesti! Bunun için küçük kızın kendine güveni vardı, kesin
konuşuyordu:
"Yağma yok! Onunla ben evleneceğim!" diyordu. "Onun oku bizim dama
düşerse, o da bizim kulübeye doğru gelirse, 'Oduncu kızının türküsü'nü
söyleyeceğim. Beni anlar, beni sever, belki de tanır!"
Ablaları ürperiyorlardı, hiç beğenmiyorlardı bu düşünceyi (старшие сестры
рассердились, совсем не понравились им эти мысли; ürpermek —
становиться дыбом, топорщится; чувствовать озноб). Küçük kız da buna
üzülüyordu (младшая сестра поэтому расстроилась). Ablaları için canını verirdi
(за сестер жизнь отдать готова), ama padişahın küçük oğlunu kimselere vermek
istemezdi (но младшего сына падишаха никому отдавать не хотела). Onu
seviyordu (его любила), onu yalnız kendisinin anlayacağını biliyordu (что его
только она сможет понять, знала).
Tartışmalar yalnız burada (споры не только здесь), güzel kentin dışındaki bu
küçük kulübede değildi (в хижине на окраине красивого города происходили).
Bütün kentteydi (во всем городе), bütün kent uyanıktı (весь город не спал),
kentin tüm kızları heyecan içindeydi (все девушки города были в волнении).
Nasıl heyecanlanmasınlardı (да и как им не волноваться)?
Ablaları ürperiyorlardı, hiç beğenmiyorlardı bu düşünceyi. Küçük kız da
buna üzülüyordu. Ablaları için canım verirdi, ama padişahın küçük oğlunu
kimselere vermek istemezdi. Onu seviyordu, onu yalnız kendisinin
anlayacağını biliyordu.
Tartışmalar yalnız burada, güzel kentin dışındaki bu küçük kulübede değildi.
Bütün kentteydi, bütün kent uyanıktı, kentin tüm kızları heyecan içindeydi.
Nasıl heyecanlanmasınlardı?
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Yarın sabah padişahın üç oğlu sarayın damına çıkacaktı (завтра утром три сына
падишаха на дворцовую крышу выйдут). Ellerinde birer ok olacaktı (в руках у
них будет по стреле). Yaylarını gerip oklarını bırakacaklardı (тетиву натянув,
стрелы выпустят). Okları hangi evin üstüne düşerse (стрелы на какого дома
крышу попадут), o evdeki kızı alacaklardı (из того дома девушку в жены
возьмут). Padişah böyle istemişti (падишах так захотел)! Bütün kızların
uyuyamamaları (все девушки не могли спать; uyuyamamak — не мочь спать;
uyuyamama — невозможность спать), heyecan içinde bekleyip durmaları
bundandı (в волнении ожидали: «пребывание в ожидании» именно поэтому).
Ama ancak üç ok atılacak (но только три стрелы будет выпущено), ancak üç düş
gerçek olacaktı (только три мечты осуществятся), üç kız erişecekti büyük
mutluluğa (три девушки достигнут большого счастья), öteki kızların umutları
boşa çıkacaktı (других девушек надежды рухнут: «впустую выйдут»).
Yarın sabah padişahın üç oğlu sarayın damına çıkacaktı. Ellerinde birer ok
olacaktı. Yaylarım gerip oklarını bırakacaklardı. Okları hangi evin üstüne
düşerse, o evdeki kızı alacaklardı. Padişah böyle istemişti! Bütün kızların
uyuyamamaları, heyecan içinde bekleyip durmaları bundandı. Ama ancak üç
ok atılacak, ancak üç düş gerçek olacaktı, üç kız erişecekti büyük mutluluğa,
öteki kızların umutları boşa çıkacaktı.
Derken, ufuklar ağardı, sonra kızardı (вскоре горизонт посветлел, потом заалел),
sonra sabah oldu (потом и утро натупило). Padişahın büyük oğlu okunu birinci
vezirin damına attı (старший сын падишаха свою стрелу на крышу дома
первого визиря запустил). Birinci vezirin çok güzel bir kızı vardı (у первого
визиря очень красивая дочь была), onu alacaktı (ее должен был в жены взять).
Nişan almış da atmıştı okunu (прицелившись: «цель взяв», выпустил он свою
стрелу). Padişahın ortanca oğlu, ikinci vezirin kızına tutkundu (средний сын
падишаха в дочь второго визиря был влюблен), uzun uzun nişan aldı (долгодолго целился), ikinci vezirin damına düşürdü okunu (на крышу дома второго
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визиря упала его стрела). Sevdiği kızla evlenebilecekti (из-за того, что может
на возлюбленной жениться), sevincinden havalara sıçradı (от радости
подпрыгнул). Padişahın küçük oğlu hiçbir yere nişan almadı (младший сын
падишаха никуда: «ни в какое место» не целился). Yayını gerip bıraktı (тетиву
натянув, отпустил), oku havaya fırladı (стрела в небо взлетела), hızla gitti
(быстро полетела), kentin üzerinden geçip (через город перелетев) bir su
birikintisinin yanına saplandı (у лужи опустилась; birikinti — скопление; su
birikintisi — лужа). Padişahın küçük oğlu gitti (младший сын падишаха пошел),
okunu aldı (стрелу свою подобрал). Oku saplandığı yerden çekip alır almaz (к
месту, куда воткнулась стрела, подошел и, как только поднял ее), bir yavru
köpek belirdi yanında (собачонка появилась рядом с ним; yavru — дитя,
детеныш), arkasına takıldı (за ним увязалась). Zavallı şehzade şaşırıp kaldı
(бедный шахзаде; şehzade — титул сыновей падишаха, как «царевич»
растерялся). Bu iş hiç hoşuna gitmemişti (это ему совсем не нравилось),
kardeşleri sevdiklerine kavuşurken (его братья с любимыми соединились), kendi
okunun ıssız bir yere düşmesi (а его стрела в безлюдное место упала)
yetmiyormuş gibi, bir de arkasına bir yavru köpek takılması (да мало того:
«недостаточно оказалось словно», за ним еще собачонка увязалась) hoş bir
şey değildi (приятного в этом было мало).
Derken, ufuklar ağardı, sonra kızardı, sonra sabah oldu. Padişahın büyük
oğlu okunu birinci vezirin damına attı. Birinci vezirin çok güzel bir kızı vardı,
onu alacaktı. Nişan almış da atmıştı okunu. Padişahın ortanca oğlu, ikinci
vezirin kızına tutkundu, uzun uzun nişan aldı, ikinci vezirin damına düşürdü
okunu. Sevdiği kızla evlenebilecekti, sevincinden havalara sıçradi. Padişahın
küçük oğlu hiçbir yere nişan almadı. Yayını gerip bıraktı, oku havaya fırladı,
hızla gitti, kentin üzerinden geçip bir su birikintisinin yanına saplandı.
Padişahın küçük oğlu gitti, okunu aldı. Oku saplandığı yerden çekip alır
almaz, bir yavru köpek belirdi yanında, arkasına takıldı. Zavallı şehzade
şaşırıp kaldı. Bu iş hiç hoşuna gitmemişti, kardeşleri sevdiklerine kavuşurken,
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kendi okunun ıssız bir yere düşmesi yetmiyormuş gibi, bir de arkasına bir
yavru köpek takılması hoş bir şey değildi.
Kim görse gülerdi (кто увидит, будет смеяться), alay ederdi (подшучивать).
Alaya alınmayı da hiç sevmezdi (насмешек: «насмешки принимать» он вовсе не
любил). Bunun için köpeği kovmak istedi (поэтому собаку прогнать захотел).
Ama yavru köpek bir türlü uzaklaşmadı (но собачка все не уходила). Padişahın
küçük oğlu kimseyi incitmek istemezdi (младший сын падишаха никого
пальцем трогать не хотел; incitmek — причинять боль, обижать), gene de
dayanamadı (но все равно не смог выдержать), yerden bir taş aldı (с земли
поднял камень), köpeğe fırlattı (в собаку бросил). Taş köpeğin tam başına indi
(камень собаку прямо по голове ударил: «на голову опустился»), ama köpek
gene gitmedi (но собака все равно не ушла). Bütün çabaları boşa gitti şehzadenin
(все усилия шахзаде впустую пошли), yavru köpek arkasından ayrılmadı
(собачка от него не отставала; arka — спина, задняя часть; ayırmak —
отделять; ayrılmak — отделяться). Böylece kente girdiler (так в город и
вошли). Sonra saraya vardılar (потом до дворца дошли). Herkes güldü (все
смеются), kahkahalar bitmek, tükenmek bilmedi (хохот не прекращается, не
замолкает; bitmek, tükenmek — кончаться, иссякать). Padişah da bu durumu
gülünç buldu (и падишаху эта ситуация смешной показалась), onun da içinden
gülmek geldi (он тоже чуть было не рассмеялся: «изнутри смеяться шло») ya
kendini tutmasını bildi (но себя сдержать смог), dudaklarını ısırdı, gülmedi (губы
закусил, не замеялся). Büyük oğluyla ortanca oğlu güldüler (старший и средний
сыновья его смеялись), onları da susturdu (их тоже заставил умолкнуть). Ama
böyle davranması küçük şehzadeyi sevdiğinden değildi (но так он повел себя не
из-за любви к младшему шахзаде; davranmak — поступать, вести себя;
davranma — поведение), hiç sevmezdi küçük şehzadeyi (он его совсем не
любил).
Kim görse gülerdi, alay ederdi. Alaya alınmayı da hiç sevmezdi. Bunun için
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köpeği kovmak istedi. Ama yavru köpek bir türlü uzaklaşmadı. Padişahın
küçük oğlu kimseyi incitmek istemezdi, gene de dayanamadı, yerden bir taş
aldı, köpeğe fırlattı. Taş köpeğin tam başına indi, ama köpek gene gitmedi.
Bütün çabaları boşa gitti şehzadenin, yavru köpek arkasından ayrılmadı.
Böylece kente girdiler. Sonra saraya vardılar. Herkes güldü, kahkahalar
bitmek, tükenmek bilmedi. Padişah da bu durumu gülünç buldu, onun da
içinden gülmek geldi ya kendini tutmasını bildi, dudaklarını ısırdı, gülmedi.
Büyük oğluyla ortanca oğlu güldüler, onları da susturdu. Ama böyle
davranması küçük şehzadeyi sevdiğinden değildi, hiç sevmezdi küçük
şehzadeyi.
Eline böyle bir fırsat düşmüşken (тут в руки ему такая возможность попала),
ona büyük bir kötülük etmek düşüncesindeydi (ему большое зло причинить
думал), üzgün görünmesi bunun içindi (грустным выглядел именно поэтому).
"Ne yapalım, yavrucuğum, elden ne gelir, senin kısmetin de buymuş (что
поделать, сынок, видать твоя судьба такая), bir köpekle evlenmek yazılmış
alnına (на собаке жениться на роду у тебя написано: «написано на лбу»),
yazgıya boyun eğmek gerek," dedi (судьбе надо подчиниться: «судьбе = перед
судьбой шею согнуть нужно», сказал).
Şehzadenin babasına saygısı vardı (шахзаде к отцу уважение испытывал), hiç
sesini çıkarmadı (голоса не подал), yazgısına boyun eğdi (судьбе своей
подчинился). Boyun eğdi (подчинился), ama şaşkındı (но был в смятении,
поражался), "insanlar köpeklerle evlenebilir mi hiç? Böyle şey olur mu?" diyordu
içinden (человек на собаке жениться может разве, как такое может быть,
говорил про себя) bu işe bir türlü akıl erdiremiyordu (такое никак в его голове
уложиться не могло: «/до/ этой вещи вовсе разум не мог достичь»). Ama
bunlar, babasının umurunda bile değildi (но это отца его совсем не касалось;
umur — дела), küçük şehzadeyi üzmekten başka bir şey düşünmüyordu (кроме
того как огорчить шахзаде, тот ни о чем другом и не думал):
"Nişanlının evi de yok, nerde kalacak şimdi?" diye sordu (у твое невесты и домаМультиязыковой проект Ильи Франка
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то нет, где она будет жить теперь, спросил).
Şehzade hiç yanıt vermedi (шахзаде ничего не ответил: «никакого ответа не
дал»).
"Nasıl olsa karın olacak, senin odanda kalsın," dedi padişah (как-никак: «как
стало бы» твоей женой станет, пусть в твоей комнате остается, сказал
падишах), şehzadenin omzunu okşadı, "hadi, nişanlını al da odana git (шахзаде по
плечу погладил, давай, бери свою невесту и в свою комнату иди)."
Eline böyle bir fırsat düşmüşken, ona büyük bir kötülük etmek
düşüncesindeydi, üzgün görünmesi bunun içindi. "Ne yapalım, yavrucuğum,
elden ne gelir, senin kısmetin de buymuş, bir köpekle evlenmek yazılmış
alnına, yazgıya boyun eğmek gerek," dedi.
Şehzadenin babasına saygısı vardı, hiç sesini çıkarmadı, yazgısına boyun eğdi.
Boyun eğdi, ama şaşkındı, "insanlar köpeklerle evlenebilir mi hiç? Böyle şey
olur mu?" diyordu içinden, bu işe bir türlü akıl erdiremiyordu. Ama bunlar,
babasının umurunda bile değildi, küçük şehzadeyi üzmekten başka bir şey
düşünmüyordu:
"Nişanlının evi de yok, nerde kalacak şimdi?" diye sordu.
Şehzade hiç yanıt vermedi.
"Nasıl olsa karın olacak, senin odanda kalsın," dedi padişah, şehzadenin
omzunu okşadı, "hadi, nişanlını al da odana git."
Zavallı şehzade başını önüne eğdi (бедный шахзаде голову /вперед/ опустил),
dudaklarını ısırdı (губы закусил). Buna da katlanmak gerekiyordu (это
выдержать ему надо было)! Köpeğini alıp odasına girdi (собаку свою взял, в
комнату свою пошел). Yatağına attı kendini (на постель бросился: «бросил
себя»), başını yastığına gömerek hıçkırmaya başladı (голову в подушку зарыл,
рыдать начал). Ağlayıp duruyor (плачет), gözlerinden iri iri gözyaşları
dökülüyordu (из глаз крупные слезы капают). Okunu böyle var gücüyle (что
свою стрелу вот так со всей силы), bu kadar uzaklara atışına üzülüyordu (так
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далеко пустил, сожалел; atmak — бросать; atış — метание, бросок). "Bu
köpek de nerden çıktı böyle? (эта собака откуда взялась)" diyordu, "İyi bir insan
olmanın, herkesin iyiliği istemenin, kimseyi incitmemenin ödülü bu mu (тому, кто
хороший человек, тому, кто всем хочет добра, тому, кто никого не обижает
награда такая)? Bir köpek yavrusu mu düşecekti benim kısmetime (на собаке
жениться выпало на мою долю что ли)?"
Zavallı şehzade başını önüne eğdi, dudaklarını ısırdı. Buna da katlanmak
gerekiyordu! Köpeğini alıp odasına girdi. Yatağına attı kendini, başını
yastığına gömerek hıçkırmaya başladı. Ağlayıp duruyor, gözlerinden iri iri
gözyaşları dökülüyordu. Okunu böyle var gücüyle, bu kadar uzaklara atışına
üzülüyordu. "Bu köpek de nerden çıktı böyle?" diyordu, "İyi bir insan
olmanın, herkesin iyiliği istemenin, kimseyi incitmemenin ödülü bu mu? Bir
köpek yavrusu mu düşecekti benim kısmetime?"
O böyle söylenip hüngür hüngür ağlarken (он, вот так говоря, рыдал), bütün kent
kahkahalarla gülmekteydi (а весь город хохотал: «в хохотании был, пребывал»).
Umutla bekleyen kızlar (с надеждой ждавшие девушки) umut kırıklıklarının
acısını çoktan unutmuşlardı (боль от их разбившихся надежд давно позабыли).
Her şey unutulmuştu şimdi (все было забыто теперь), küçük şehzadeyle
nişanlısından başka hiçbir şey konuşulmuyordu (ни о чем другом, кроме
младшего сына падишаха и его невесты не говорилось). "Tam kendine göre bir
nişanlı buldu işte (прямо по себе невесту нашел), güle güle otursunlar (пусть
счастливо живут), bir yastıkta kocasınlar (состарятся пусть на одной
подушке)!" deyip kahkahayı koyveriyorlardı (говорили и смеялись). Kentin
dışındaki küçük kulübeden de kahkahalar geliyordu (за городом в маленькой
хижине тоже хохотали). Büyük kızla ortanca kız ne zamandır gülüyorlardı
(старшая и средняя сестры уже какое время смеются), bir türlü kesilmiyordu
kahkahaları (никак не прекращается их хохот). Her şeyi unutmuşlardı (все
позабыли). Küçük kardeşleri de unuttukları arasındaydı (и младшую сестру свою
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позабыли). Küçük kardeşleri bir köşeye büzülmüş (младшая сестра в угол
забилась), sessiz sessiz ağlıyordu (беззвучно плакала; ses — голос). Evet, yalnız
iki kişi ağlıyordu koca kentte (да, только два человека плакали в огромном
городе). Birincisi şehzadeydi (одним был младший сын падишаха), ikincisi
ölmüş oduncunun küçük kızı (а второй была младшая дочь умершего
дровосека).
O böyle söylenip hüngür hüngür ağlarken, bütün kent kahkahalarla
gülmekteydi. Umutla bekleyen kızlar umut kırıklıklarının acısını çoktan
unutmuşlardı. Her şey unutulmuştu şimdi, küçük şehzadeyle nişanlısından
başka hiçbir şey konuşulmuyordu. "Tam kendine göre bir nişanlı buldu işte,
güle güle otursunlar, bir yastıkta kocasınlar!" deyip kahkahayı
koyveriyorlardı. Kentin dışındaki küçük kulübeden de kahkahalar geliyordu.
Büyük kızla ortanca kız ne zamandır gülüyorlardı, bir türlü kesilmiyordu
kahkahaları. Her şeyi unutmuşlardı. Küçük kardeşleri de unuttukları
arasındaydı. Küçük kardeşleri bir köşeye büzülmüş, sessiz sessiz ağlıyordu.
Evet, yalnız iki kişi ağlıyordu koca kentte. Birincisi şehzadeydi, ikincisi ölmüş
oduncunun küçük kızı.
Ölmüş oduncunun küçük kızı günler geceler boyunca ağladı (младшая дочь
умершего дровосека с утра до вечера плакала), gözyaşları uzun zaman dinmedi
ya (слезы долгое время не останавливались) şehzadenin ağlaması hiç de uzun
sürmedi (а сыну падишаха недолго пришлось плакать). Akşama doğru (к
вечеру ближе), hâlâ yatağında hıçkırırken (все еще в постели рыдая), bir el
dokundu omzuna (чья-то рука коснулась его плеча). Başını kaldırdı (голову он
поднял). Şaşırıp kaldı (остолбенел). Gözlerini ovuşturdu, bir daha baktı (глаза
протер, снова посмотрел). Uyanıktı (он бодрствовал), düş görmüyordu (не сон
видел), karşısında düşlerde bile görülemeyecek kadar güzel bir kız vardı
(напротив и в снах невиданной красоты девушка стояла). İncecik, uzun boylu,
saçları ta belinde (худенькая, высокая: «длинного роста», волосы до пояса; boy
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— рост). Beli fazla fazla bir karıştı (талия тонкая-претонкая), yüzü, gözü, ağzı,
burnu anlatılamayacak kadar güzeldi (лицо ее, глаза ее, рот ее, нос ее
неописуемо красивы были). Ölmüş oduncunun küçük kızına benziyordu (на
младшую дочку умершего дровосека похожа была), ama güzel giysiler
içindeydi (но в красивое платье была одета).
"Ağlama, boş yere üzülme, köpekle değil, benimle evleneceksin!" dedi (не плачь,
на пустом месте не расстраивайся, не на собаке, на мне женишься, сказала).
Ölmüş oduncunun küçük kızı günler geceler boyunca ağladı, gözyaşları uzun
zaman dinmedi ya şehzadenin ağlaması hiç de uzun sürmedi. Akşama doğru,
hâlâ yatağında hıçkırırken, bir el dokundu omzuna. Başını kaldırdı. Şaşırıp
kaldı. Gözlerini ovuşturdu, bir daha baktı. Uyanıktı, düş görmüyordu,
karşısında düşlerde bile görülemeyecek kadar güzel bir kız vardı. İncecik,
uzun boylu, saçları ta belinde. Beli fazla fazla bir karıştı, yüzü, gözü, ağzı,
burnu anlatılamayacak kadar güzeldi. Ölmüş oduncunun küçük kızına
benziyordu, ama güzel giysiler içindeydi.
"Ağlama, boş yere üzülme, köpekle değil, benimle evleneceksin!" dedi.
Şehzadenin omzunu okşadı (шахзаде по плечу погладила), masanın altını
gösterdi (под стол показала). Masanın altında boz bir köpek postu duruyordu
(под столом серая собачья шкура лежала), şehzadenin ardından gelen köpeğin
postuydu bu post (за шахзаде пришедшей собаки шкура это была), şimdi içi
boştu (сейчас внутри пустой была: «внутренность ее пустой была»). Padişahın
küçük oğlu, bu işin nasıl olduğunu, nasıl olabileceğini düşünmedi (младший сын
падишаха, как это произошло, как это могло случиться, не понимал). Nasıl
düşünürdü (да и как ему понять)? Anlatılamayacak kadar güzel bir kız
gülümsüyordu karşısında (невиданной красоты девушка улыбалась напротив
него). Onu birden sevivermişti (в нее сразу же влюбился). Çok güzel kız
(красавица): "İşte ben geldim ya, artık her şeyi unut!" diyordu sanki (вот я и
пришла, теперь все забудь, говорила словно). Şehzade de öyle yaptı, unuttu her
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şeyi (принц так и поступил, позабыл все). Onun gözlerine bakmaktan başka bir
şey düşünmedi (кроме того, как смотреть в ее глаза, больше ни о чем не думал;
başka — другой). Kız da onu sevmiş gibiydi (и девушка его полюбила вроде).
Daha çok yaklaştı yanına (еще ближе подошла к нему), elini omzuna koydu
(руку на плечо ему положила), yüzünü okşadı (лицо его погладила), ona her
şeyi anlattı (ему все рассказала).
Şehzadenin omzunu okşadı, masanın altını gösterdi. Masanın altında boz bir
köpek postu duruyordu, şehzadenin ardından gelen köpeğin postuydu bu post,
şimdi içi boştu. Padişahın küçük oğlu, bu işin nasıl olduğunu, nasıl
olabileceğini düşünmedi. Nasıl düşünürdü? Anlatılamayacak kadar güzel bir
kız gülümsüyordu karşısında. Onu birden sevivermişti. Çok güzel kız: "İşte
ben geldim ya, artık her şeyi unut!" diyordu sanki. Şehzade de öyle yaptı,
unuttu her şeyi. Onun gözlerine bakmaktan başka bir şey düşünmedi. Kız da
onu sevmiş gibiydi. Daha çok yaklaştı yanına, elini omzuna koydu, yüzünü
okşadı, ona her şeyi anlattı.
Güzel kız bir peri kızıydı (красавица была феей), periler padişahının kızıydı
(дочерью падишаха фей), üç güzel kardeşin en küçüğüydü (из трех сестер
самой младшей была). O da bütün periler gibiydi (она тоже, как и все феи),
insanları (людей), bu çiçekler gibi kısa ömürlü (как у цветов с короткой
жизнью), bazan iyi, bazan kötü, ama her zaman sevimli yaratıkları (когда
хороших, когда плохих, но всегда милых созданий) çok severdi (очень
любила). Geceleri yeryüzüne çıkar (по ночам на земле появлялась: «на
поверхность земли выходила»), kimseye görünmeden kentte gezerdi (никем не
видимая по городу гуляла). Evlere girer (в дома заходила), insanların
uyuyuşunu izler (как люди спят, смотрела: «следила»), küçük, yoksul çocukların
düşlerine girer (к маленьким, бедным детям в сны входила), uyanıkken
göremedikleri, göremeyecekleri şeyler gösterirdi onlara (наяву что они не видели
и не могли увидеть /в будущем/, показывала им), iyi, güzel şeyler (хорошие,
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красивые вещи). Umutsuzların kederli yüreklerine umut serper (в лишенные
надежды сердца надежду вселяла; serpmek — сеять, рассеивать,
разбрасывать), açlara açlığı unuttururdu (голодным голод забыть помогала;
unutmak — забывать; unutturmak — заставлять забыть). Soğuk kış
günlerinde (в холодные зимние дни), buz gibi soğuk kulübelerin içinde (в
холодных как лед хижинах) soğuktan titreyen (от холода дрожащих), iyi
yürekli genç kızların ellerini (с добрым сердцем девочек руки), ayaklarını
avuçlarının içine alıp ısıtırdı (ноги в ладони свои взяв, согревала).
Güzel kız bir peri kızıydı, periler padişahının kızıydı, üç güzel kardeşin en
küçüğüydü. O da bütün periler gibiydi, insanları, bu çiçekler gibi kısa ömürlü,
bazan iyi, bazan kötü, ama her zaman sevimli yaratıkları çok severdi.
Geceleri yeryüzüne çıkar, kimseye görünmeden kentte gezerdi. Evlere girer,
insanların uyuyuşunu izler, küçük, yoksul çocukların düşlerine girer,
uyanıkken göremedikleri, göremeyecekleri şeyler gösterirdi onlara, iyi, güzel
şeyler. Umutsuzların kederli yüreklerine umut serper, açlara açlığı
unuttururdu. Soğuk kış günlerinde, buz gibi soğuk kulübelerin içinde
soğuktan titreyen, iyi yürekli genç kızların ellerini, ayaklarını avuçlarının
içine alıp ısıtırdı.
Bazı bazı da saraya gelirdi (иногда в дворец заходила), saraya gelince dosdoğru
küçük şehzadenin odasına girerdi (во дворец придя, напрямик к маленькому
принцу в комнату шла), insanlar içinde onun gibi iyisini (среди людей, как он,
хорошего), onun gibi sevimlisini görmemişti (как он, милого, не видела), uzun
uzun bakardı ona (долго-долго смотрела на него), baktıkça bakacağı gelirdi (все
смотрела и смотрела). İyi, temiz, insanca düşüncelerinin hepsini bilirdi (хорошие,
чистые, человечные мысли его она все знала). Küçük şehzade kentin
sokaklarında yalnız başına dolaşırken (когда младший сын по городским
улицам в одиночестве прогуливался), o da görünmeden arkasından gelirdi (она
незаметно за ним шла). Gündüzleri, yeraltına, o küçük su birikintisinin alt
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yanındaki sarayına dönünce (а днем, под землю, в находящийся под тем
маленьким озером дворец возвращаясь) de hep onu düşünürdü (тоже все о нем
думала). Küçük şehzadeyi çok severdi (младшего сына очень полюбила),
sevgisi anlatılamazdı (любовь ее была неописуемой), öylesine büyük (такой
большой), öylesine candan bir sevgiydi (такой настоящей: «от души»). Periydi
(она была феей), her şey gelirdi elinden (все могла сделать: «всякая вещь
выходила из ее руки»), şehzade okunu attığı zaman (когда шахзаде стрелу
выпутил), oku kendi sarayına doğru çekmişti (стрелу к своему дворцу
притянула), onunla evlenmek istemişti (она выйти за него замуж хотела), işte
gelmişti (и вот получилось)!..
Bazı bazı da saraya gelirdi, saraya gelince dosdoğru küçük şehzadenin
odasına girerdi, insanlar içinde onun gibi iyisini, onun gibi sevimlisini
görmemişti, uzun uzun bakardı ona, baktıkça bakacağı gelirdi. İyi, temiz,
insanca düşüncelerinin hepsini bilirdi. Küçük şehzade kentin sokaklarında
yalnız başına dolaşırken, o da görünmeden arkasından gelirdi. Gündüzleri,
yeraltına, o küçük su birikintisinin alt yanındaki sarayına dönünce de hep onu
düşünürdü. Küçük şehzadeyi çok severdi, sevgisi anlatılamazdı, öylesine
büyük, öylesine candan bir sevgiydi. Periydi, her şey gelirdi elinden, şehzade
okunu attığı zaman, oku kendi sarayına doğru çekmişti, onunla evlenmek
istemişti, işte gelmişti!..
Şehzadenin gözlerinde yaşlar vardı (у шахзаде на глазах слезы стояли), ama
üzüntüsü uçup gitmişti (но печаль его улетучилась; uçmak — летать; gitmek —
уходить), gözyaşları sevinçtendi şimdi (а слезы были от радости теперь).
"İyi ettin, iyi ettin, hiç gitme!" dedi (хорошо ты сделала, хорошо сделала, не
уходи, сказал).
Peri kızı tatlı tatlı gülümsedi (фея ласково улыбнулась):
"Evet," diye yanıtladı, "kalmak için geldim, gitmeyeceğim (да, ответила, чтобы
остаться пришла, не уйду)."
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Ama "gitmeyeceğim" demekle hiçbir şey değişmezdi (но «не уйду» сказав,
ничего не изменилось). Mutluluğa karşılıksız ulaşılamazdı (счастья просто так
не добиться; karşılık — соответствие; плата; karşılıksız — безвозмездный),
bazı şeylere boyun eğmek gerekirdi (с некоторыми вещами надо было
смириться). Bu güzel peri kızının o küçük köpek yavrusu olduğunu kimsecikler
bilmeyecekti (что красавица фея и есть эта маленькая собачонка, никто знать
не должен был). Başkaları, küçük şehzadeyi bir küçük köpekle evli sanacaklardı
(остальные, что младший сын на маленькой собачонке женится, должны
были полагать). Kötü insanlar çoktu (плохих людей было много), şehzadenin
böyle bir periyle evli olduğunu öğrenirlerse (что шахзаде на фее женат если
узнают), başına çok şeyler gelebilir (с ним много что может произойти: «на его
голову много вещей может прийти»), mutluluğu elden gidebilirdi (счастье из
рук может ускользнуть). Bunun için köpek postuna dikkat etmeli (поэтому
собачью шкуру должен он был беречь; dikkat — внимание), ona hiç
dokunmamalı (не должен был до нее дотрагиваться), onu saklamamalı (ее не
должен прятать), yakmamalıydı (не должен сжигать).
Şehzadenin gözlerinde yaşlar vardı, ama üzüntüsü uçup gitmişti, gözyaşları
sevinçtendi şimdi.
"İyi ettin, iyi ettin, hiç gitme!" dedi.
Peri kızı tatlı tatlı gülümsedi:
"Evet," diye yanıtladı, "kalmak için geldim, gitmeyeceğim."
Ama "gitmeyeceğim" demekle hiçbir şey değişmezdi. Mutluluğa karşılıksız
ulaşılamazdı, bazı şeylere boyun eğmek gerekirdi. Bu güzel peri kızının o
küçük köpek yavrusu olduğunu kimsecikler bilmeyecekti. Başkaları, küçük
şehzadeyi bir küçük köpekle evli sanacaklardı. Kötü insanlar çoktu,
şehzadenin böyle bir periyle evli olduğunu öğrenirlerse, başına çok şeyler
gelebilir, mutluluğu elden gidebilirdi. Bunun için köpek postuna dikkat etmeli,
ona hiç dokunmamalı, onu saklamamalı, yakmamalıydı.
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Gerçekten sevenler (по-настоящему любящие), sevdikleri için her şeye
katlanırlardı (ради своих любимых все выдержат), şehzade de bazı şeylere
katlanmak zorundaydı (шахзаде тоже некоторые вещи терпеть должен был).
Hiç kuşku yoktu (не было сомнений), bir köpekle evlendi diye alay edeceklerdi
zavallı şehzadeyle (из-за того, что на собаке женился, будут насмехаться над
бедным шахзаде), gülüp duracaklar (смеяться будут), söylemediklerini
bırakmayacaklardı (разговаривать не перестанут). Ama iyi yürekli şehzade (но
добрый шахзаде; yürek — сердце), peri kızını gerçekten seviyorsa (если фею понастоящему любит), bunlara katlanması gerekirdi (это выдержать должен).
"Katlanırım, senin için her şeyi yaparım," dedi küçük şehzade (выдержу, ради
тебя все сделаю, сказал младший сын).
Periler padişahının güzel kızı gülümsedi (дочь падишаха фей улыбнулась):
"Postuma dokunma, yeter," diye yanıtladı (мою шкуру не трогай, /этого/
достаточно, ответила).
Padişahın küçük oğlu bir kez daha söz verdi (младший сын падишаха еще раз
дал слово).
Gerçekten sevenler, sevdikleri için her şeye katlanırlardı, şehzade de bazı
şeylere katlanmak zorundaydı. Hiç kuşku yoktu, bir köpekle evlendi diye alay
edeceklerdi zavallı şehzadeyle, gülüp duracaklar, söylemediklerini
bırakmayacaklardı. Ama iyi yürekli şehzade, peri kızını gerçekten seviyorsa,
bunlara katlanması gerekirdi.
"Katlanırım, senin için her şeyi yaparım," dedi küçük şehzade.
Periler padişahının güzel kızı gülümsedi:
"Postuma dokunma, yeter," diye yanıtladı.
Padişahın küçük oğlu bir kez daha söz verdi.
Derken düğün günü geldi çattı (вскоре день свадьбы настал; çatmak —
складывать, сближать концами; приблизиться, настать). Çok büyük, çok
parlak bir düğün olacaktı (очень большой, очень яркой свадьба должна была
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быть). Kolay mı, koskoca padişah üç oğlunu birden evlendiriyordu (просто ли,
великий падишах троих сыновей сразу женит)! Düğün gelmiş geçmiş bütün
düğünlerin en şanlısı, en görkemlisi olsun diye (эта свадьба из случавшихся
свадеб самой удачной и самой торжественной была чтобы) komşu ülkelere
savaşlar açılmıştı (с соседними странами была развязана война), komşu
ülkelerin gömülerinde ne kadar altın (в казне соседних стран сколько золота), ne
kadar elmas (сколько алмазов), yakut (рубинов), inci varsa (жемчуга было)
hepsini alıp getirmişlerdi (все захватив, привезли). Genç bir padişahın ta
Hindistan'dan getirttiği çok güzel bir giysiyi (одним молодым падишахом прямо
из Индии привезенное очень красивое платье; ta — частица, выражающая
усиление, обозначаемого другим словом предела в пространстве) zavallı
karısının sırtından zorla çıkarıp almışlardı (с его бедной жены насильно сняв,
забрали; sırt — спина; zor — сила, мощь). Şimdi padişahın büyük oğlunun
kendini beğenmiş nişanlısı giyiyordu o giysiyi (теперь старшего сына падишаха
самовлюбленная невеста носила это платье; beğenmek — считать хорошим,
одобрять). Güzel kızdı, yeni giysisi çok yakışmıştı (она была красивой
девушкой, новое платье ей очень шло; yakışmak — подходить, быть к лицу).
Derken düğün günü geldi çattı. Çok büyük, çok parlak bir düğün olacaktı.
Kolay mı, koskoca padişah üç oğlunu birden evlendiriyordu! Düğün gelmiş
geçmiş bütün düğünlerin en şanlısı, en görkemlisi olsun diye komşu ülkelere
savaşlar açılmıştı, komşu ülkelerin gömülerinde ne kadar altın, ne kadar
elmas, yakut, inci varsa hepsini alıp getirmişlerdi. Genç bir padişahın ta
Hindistan'dan getirttiği çok güzel bir giysiyi zavallı karısının sırtından zorla
çıkarıp almışlardı. Şimdi padişahın büyük oğlunun kendini beğenmiş nişanlısı
giyiyordu o giysiyi. Güzel kızdı, yeni giysisi çok yakışmıştı.
Düğündeki genç kızlar içinde (среди всех девушек на свадьбе) en çok göze
çarpan (самая видная была: «больше всех в глаза бросалась»), en çok beğenilen
oydu (больше всех нравилась она). Ama birden bir başka kız girdi içeriye (но
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вдруг какая-то другая девушка вошла), padişahın büyük oğlunun kendini
beğenmiş nişanlısının bütün parıltısı sönüverdi (старшего сына невесты весь
блеск померк). Anlatılamayacak kadar güzeldi bu yeni gelen (неописуемо
красивой была эта новенькая), incecik, uzun boylu, kapkara saçları ta belinde
(худенькая, высокая, черные волосы до пояса). Beli öylesine inceydi ki (талия
ее такой тонкой была), bir insan bu beli iki avucunun içine sığdırabilirdi
(человек эту талию двумя ладонями обхватить мог), kara gözleri de insanın
içine işliyor (черные глаза ее человеку в душу проникали; işlemek —
работать, действовать; içine işlemek — задеть за душу, запасть в душу),
bakanların başını döndürüyordu (у смотрящих на нее голова кружилась), öyle
güzel, öyle bambaşkaydı (такой красивой, такой непохожей: «столь дркгой»
она была). Kadınlar da, erkekler de şaşırıp kaldı (и женщины, и мужчины
остолбенели). Düğüne böyle bir kız çağrılmamıştı (на свадьбу такую девушку
не звали), kimdi, nereden gelmişti, kimsecikler bilmiyordu (кто она, откуда
приехала, никто не знал). Ama öyle güzel, öyle hoştu, öyle çekiciydi ki, buna
aldıran olmadı (но такой красивой, такой милой, такой привлекательной была,
что на это никто внимания не обратил: «на это обращающего внимания не
было»).
Düğündeki genç kızlar içinde en çok göze çarpan, en çok beğenilen oydu. Ama
birden bir başka kız girdi içeriye, padişahın büyük oğlunun kendini beğenmiş
nişanlısının bütün parıltısı sönüverdi. Anlatılamayacak kadar güzeldi bu yeni
gelen, incecik, uzun boylu, kapkara saçları ta belinde. Beli öylesine inceydi ki,
bir insan bu beli iki avucunun içine sığdırabilirdi, kara gözleri de insanın
içine işliyor, bakanların başını döndürüyordu, öyle güzel, öyle bambaşkaydı.
Kadınlar da, erkekler de şaşırıp kaldı. Düğüne böyle bir kız çağrılmamıştı,
kimdi, nereden gelmişti, kimsecikler bilmiyordu. Ama öyle güzel, öyle hoştu,
öyle çekiciydi ki, buna aldıran olmadı.
Onur yerini ona verdiler (почетное место ей уступили). Ülkenin en soylu (самые
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родовитые; soy — род, родня), en yakışıklı gençleri başına toplandı (самые
красивые юноши вокруг нее столпились). Padişahın büyük oğluyla ortanca oğlu
da bunlar arasındaydı (старший и средний сын падишаха тоже среди них).
Güzel kız kibar davrandı (красавица вежливо себя вела), gülümseyerek konuştu
(улыбаясь, поговорила), ama yanlarında fazla durmadı (но рядом с ними
надолго не задержалась; fazla — излишек; весьма, очень). Sonra kalktı (потом
встала), bir köşede sessiz sessiz oturan küçük şehzadenin yanına oturdu (с
безмолвно сидевшим в углу младшим сыном рядом села). Hiçbir şey
konuşmadı, tek bir şey söyledi (ни о чем не разговаривала, только одно сказала):
"Sözünü unutma, şehzadem, postuma dokunma," dedi (своего слова не забудь,
мой шахзаде, шкуру мою не трогай). Bakışmakla yetindiler (взглядами
довольствовались, ограничивались), başka bir şey konuşmadılar (больше ни о
чем не разговаривали).
Onur yerini ona verdiler. Ülkenin en soylu, en yakışıklı gençleri başına
toplandı. Padişahın büyük oğluyla ortanca oğlu da bunlar arasındaydı. Güzel
kız kibar davrandı, gülümseyerek konuştu, ama yanlarında fazla durmadı.
Sonra kalktı, bir köşede sessiz sessiz oturan küçük şehzadenin yanına oturdu.
Hiçbir şey konuşmadı, tek bir şey söyledi: "Sözünü unutma, şehzadem,
postuma dokunma," dedi. Bakışmakla yetindiler, başka bir şey konuşmadılar.
Onlar hiç konuşmuyorlardı ya düğündekiler coşmuşlardı (они ничего не говорили,
а вот те, кто были на свадьбе, были взволнованы). Kara saçlı, kara gözlü ince
belli kızın güzelliğini öve öve bitiremiyorlardı (темноволосой, темноглазой, с
тонкой талией девушки красоту все расхваливать прекратить не могут; övmek
— хвалить, расхваливать; bitmek — прекращать). Ama onun küçük şehzadenin
yanına oturmasını tuhaf buluyorlardı (но то, что она рядом с младшим сыном
сидит, странным они находят). Başka adam kalmamış mıydı (больше мужчин
не осталось что ли)? Köpeğin nişanlısını mı bulmuştu bula bula (жениха собаки
нашла, видите ли)? Köpeğin nişanlısı (жениха собаки)! Köpeğin adı geçince
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kahkahayı koyveriyorlardı (о собаке вспомнив: «имя собаки упомянув», тут же
захохотали; geçmek — проходить сквозь, через).
O köpeğin şimdi şehzadeyle konuşan peri kızı olduğunu nerden bileceklerdi (то,
что эта собака — это сейчас с шахзаде разговаривающая фея, откуда им было
знать)? "Köpek nerde? Köpek nerde (собака где, собака где)? Gelinlerin ikisi var,
biri yok (две невесты есть, а одной нет). Köpek gelin gelmeli!" diyorlardı
(собака-невеста должна прийти, говорили). Birbirlerinin kulağına eğilerek de
değil (и не шепотом: «друг другу к уху наклонившись»), yüksek sesle, bağıra
bağıra söylüyorlardı bu sözleri (во весь голос, громко говорили эти слова;
yüksek — высокий). Peri kızıyla küçük şehzade de duysun istiyorlardı (чтобы фея
и младший сын тоже услышали, хотели). Peri kızı kulak bile asmıyordu (фея не
обращала внимание; bile — даже), ama zavallı şehzade, kendi kendini yiyordu
(но бедный шахзаде терзался: «сам себя ел»), her şeyi söylemek geliyordu
içinden (все рассказать ему хотелось), ama sevgilisini yitirmekten de çok
korkuyordu (но любимую потерять очень боялся).
Onlar hiç konuşmuyorlardı ya düğündekiler coşmuşlardı. Kara saçlı, kara
gözlü ince belli kızın güzelliğini öve öve bitiremiyorlardı. Ama onun küçük
şehzadenin yanına oturmasını tuhaf buluyorlardı. Başka adam kalmamış
mıydı? Köpeğin nişanlısını mı bulmuştu bula bula? Köpeğin nişanlısı!
Köpeğin adı geçince kahkahayı koyveriyorlardı.
O köpeğin şimdi şehzadeyle konuşan peri kızı olduğunu nerden bileceklerdi?
"Köpek nerde? Köpek nerde? Gelinlerin ikisi var, biri yok. Köpek gelin
gelmeli!" diyorlardı. Birbirlerinin kulağına eğilerek de değil, yüksek sesle,
bağıra bağıra söylüyorlardı bu sözleri. Peri kızıyla küçük şehzade de duysun
istiyorlardı. Peri kızı kulak bile asmıyordu, ama zavallı şehzade, kendi
kendini yiyordu, her şeyi söylemek geliyordu içinden, ama sevgilisini
yitirmekten de çok korkuyordu.
Dışarıdan (снаружи), pencerelerin birinden (в одно из окон), kara saçlı, kara
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gözlü, ince belli, güzel bir kız (темноволосая, темноглазая, с тонкой талией
красавица; bel — поясница, талия) içeriye bakıyordu (внутрь смотрела).
Üzerinde eski püskü giysiler vardı (на ней старое-старое платье было), yoksul
bir kızdı (бедная девушка была). Gözleri küçük şehzadeyle peri kızındaydı (ее
глаза смотрели на младшего шахзаде и на фею). Ölmüş oduncunun küçük
kızıydı bu (это была дочь умершего дровосека), küçük şehzadeyi çok seven
kızdı (младшего шахзаде очень любящая девушка). Ama onun çok güzel bir
kızla birlikte oturduğunu gördükçe (но его с очень красивой девушкой рядом
сидящего увидев) hiç kıskançlık duymuyordu (совсем ревности не
почувствовала). Gözlerinde iri iri gözyaşları vardı ya (в ее глазах крупные слезы
хоть и стояли) bunlar kıskançlıktan değildi (они не от ревности были).
Oduncunun küçük kızı başka şeyler düşünüyordu (дочь дровосека о другом
думала): "Bu nasıl iş, Tanrım?" diye inliyordu (почему так: «это что за вещь»,
Боже, стонала она). "İyi yürekli şehzadenin kısmetine şöyle güzel, şöyle iyi, peri
gibi bir kız düşmesin (доброго шахзаде жребий на такую красивую, такую
хорошую, на фею похожую девушку не пал) de bir boz köpek düşsün (а на
серую собаку пал), olacak şey mi bu?" diyordu (разве это возможно, говорила).
"Sevgili şehzadem bir köpekle evlenecek şehzade miydi? (мой любимый шахзаде
на собаке жениться должен разве)" Gözlerinde birikip büyüyen damlalar
yanaklarından aşağıya doğru iniyordu (накопившиеся: «собравшись,
увеличивающееся» в ее глазах слезы по ее щекам покатились). İçeride herkes
gülüp eğleniyordu (а внутри все смеялись и веселились).
Dışarıdan, pencerelerin birinden, kara saçlı, kara gözlü, ince belli, güzel bir
kız içeriye bakıyordu. Üzerinde eski püskü giysiler vardı, yoksul bir kızdı.
Gözleri küçük şehzadeyle peri kızındaydı. Ölmüş oduncunun küçük kızıydı
bu, küçük şehzadeyi çok seven kızdı. Ama onun çok güzel bir kızla birlikte
oturduğunu gördükçe hiç kıskançlık duymuyordu. Gözlerinde iri iri
gözyaşları vardı ya bunlar kıskançlıktan değildi. Oduncunun küçük kızı
başka şeyler düşünüyordu: "Bu nasıl iş, Tanrım?" diye inliyordu. "İyi yürekli
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şehzadenin kısmetine şöyle güzel, şöyle iyi, peri gibi bir kız düşmesin de bir
boz köpek düşsün, olacak şey mi bu?" diyordu. "Sevgili şehzadem bir köpekle
evlenecek şehzade miydi?" Gözlerinde birikip büyüyen damlalar
yanaklarından aşağıya doğru iniyordu. İçeride herkes gülüp eğleniyordu.
Tam kırk gün (ровно сорок дней), kırk gece sürdü bu şenlik (сорок ночей
длилось это торжество). Yenildi, içildi, gülündü (все ели, пили, смеялись:
«елось, пилось, смеялось»). Hiç gülmeyen biri varsa (если кто и не смеялся),
oduncunun küçük kızıydı (то это дровосека младшая дочь). Padişahın küçük
oğlu da hem çok acı, hem çok tatlı günler geçirdi (младший сын падишаха как
самые горькие, так и самые сладкие дни переживал). Hep peri kızıyla
birlikteydi (все время с феей вместе был). Gündüzleri odalarında başbaşa verip
tatlı tatlı konuşuyorlardı (днем в комнате, наедине оставшись, ласково
разговаривали), kuracakları yuvadan (о гнездышке, которое они построят;
kurmak — основывать, устраивать), yapacakları yolculuklardan (о
путешествиях, которые они совершат), doğacak çocuklarından söz ediyorlardı
(о детях, которых они родят, разговаривали). Gece oldu mu (как ночь
наступит) düğüne geliyorlardı (на свадьбу приходили). Bir köşeye çekilip
oturuyorlar (в угол уходили и сидели там; çekmek — тянуть, тащить;
çekilmek — быть оттянутым, удалиться), arada sırada halaya kalkıyorlardı
(время от времени танцевать выходили). Herkes durup durup onlara bakıyordu
(все непрестанно на них смотрели), ama yalnız bakmakla da kalmıyorlardı (и не
только смотрели: «со смотрением = на смотрении не оставались»), şehzadeyle
peri kızını çok, ama çok kıskanıyorlardı (к шахзаде фею очень, ну уж очень
ревновали).
Tam kırk gün, kırk gece sürdü bu şenlik. Yenildi, içildi, gülündü. Hiç
gülmeyen biri varsa, oduncunun küçük kızıydı. Padişahın küçük oğlu da hem
çok acı, hem çok tatlı günler geçirdi. Hep peri kızıyla birlikteydi. Gündüzleri
odalarında başbaşa verip tatlı tatlı konuşuyorlardı, kuracakları yuvadan,
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yapacakları yolculuklardan, doğacak çocuklarından söz ediyorlardı. Gece
oldu mu düğüne geliyorlardı. Bir köşeye çekilip oturuyorlar, arada sırada
halaya kalkıyorlardı. Herkes durup durup onlara bakıyordu, ama yalnız
bakmakla da kalmıyorlardı, şehzadeyle peri kızını çok, ama çok
kıskanıyorlardı.
Bu kızın böyle nerden geldiğini (эта девушка откуда пришла), nereye gittiğini
anlamaya çalışıyor (куда уходит понять стараются), eğlence bitince arkasından
gidiyor (когда праздник закончился, за ней шли; eğlenmek — вечело и приятно
проводить время; eğlence — развлечение, пирушка), ama onu birdenbire gözden
yitiriyorlardı (но вдруг ее из виду теряли), bir türlü anlayamıyorlardı nereye
gittiğini (никак не могли понять, куда она уходит). Ellerinden başka bir şey
gelmeyince (не в силах ничего поделать), zavallı şehzadeyi alaya alıyorlardı (над
бедным шахзаде насмехались). "Köpek" sözü, "köpek gelin" sözü, "boz köpeğin
nişanlısı" sözü düşmüyordu dillerinden (слова «собака», «собака-невеста»,
«серой собаки жених» не сходили: «не падали» с их языков). Zavallı şehzade
çok üzülüyordu (бедный шахзаде очень грустил), dayanamıyordu artık (не мог
терпеть больше). İnceldi, sarardı, iyiden iyiye zayıfladı (похудел, побледнел,
все больше слабел; zayıf — тощий, слабый), büyük mutluluğunu unuttu (свое
большое счастье забыл), gizini açıklama isteği (свой секрет раскрыть желание)
daha ağır basmaya başladı (все сильнее давить на него стало).
Bu kızın böyle nerden geldiğini, nereye gittiğini anlamaya çalışıyor, eğlence
bitince arkasından gidiyor, ama onu birdenbire gözden yitiriyorlardı, bir
türlü anlayamıyorlardı nereye gittiğini. Ellerinden başka bir şey gelmeyince,
zavallı şehzadeyi alaya alıyorlardı. "Köpek" sözü, "köpek gelin" sözü, "boz
köpeğin nişanlısı" sözü düşmüyordu dillerinden. Zavallı şehzade çok
üzülüyordu, dayanamıyordu artık. İnceldi, sarardı, iyiden iyiye zayıfladı,
büyük mutluluğunu unuttu, gizini açıklama isteği daha ağır basmaya başladı.
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Kendini tutmaya (себя сдерживать), peri kızına verdiği sözde durmaya çalıştı
(фее данное слово держать старался) ya kırkıncı gece (но в сороковую ночь),
padişahın ortanca gelini (когда среднего сына невеста), yediği etlerin kemiklerini
kapıya doğru fırlatıp da (от съеденного ею мяса кости к двери бросила и)
"Bunları da köpek gelinimiz yesin (это наша собака-невеста пусть съет); hadi,
çabuk olun, küçük köpeği buraya getirin (давайте, быстро, собачонку сюда
принесите), şunları kemirsin de karnını doyursun (пусть их погрызет и наестся:
«живот свой наполнит»)!" deyip de (сказала) herkes kahkahalarla gülmeye
başlayınca (и все начали хохотать), daha fazla dayanamadı (больше терпеть не
смог), birden odasına koştu (вдруг в комнату побежал), masanın altında duran
köpek postunu kapmasıyla ateşe atması bir oldu (под столом лежавшую собачью
шкуру схватил и тут же в огонь бросил: «шкуры схватывание с бросанием в
огонь одним стало»). Post hemen yandı tükendi (шкура сразу же сгорела,
исчезла), şehzade periler padişahının küçük kızını karşısında buldu (и шахзаде
младшую дочь падишаха фей перед собой увидел). Periler padişahının küçük
kızı üzgün üzgün kendisine bakıyordu (дочь падишаха фей грустно-грустно на
него смотрела).
Kendini tutmaya, peri kızına verdiği sözde durmaya çalıştı ya kırkıncı gece,
padişahın ortanca gelini, yediği etlerin kemiklerini kapıya doğru fırlatıp da
"Bunları da köpek gelinimiz yesin; hadi, çabuk olun, küçük köpeği buraya
getirin, şunları kemirsin de karnını doyursun!" deyip de herkes kahkahalarla
gülmeye başlayınca, daha fazla dayanamadı, birden odasına koştu, masanın
altında duran köpek postunu kapmasıyla ateşe atması bir oldu. Post hemen
yandı tükendi, şehzade periler padişahının küçük kızını karşısında buldu.
Periler padişahının küçük kızı üzgün üzgün kendisine bakıyordu.
"Beni de, kendi mutluluğunu da kaçırdın şimdi (и меня, и свое счастье упустил
ты сейчас), her şeyi yıktın," dedi (все разрушил, сказала), gözleri yaşardı (глаза
ее наполнились слезами). "Artık burada kalamam (теперь здесь я не могу
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остаться), kendi ülkeme de dönemem (в свою страну тоже вернуться не могу).
İnsanlara hiçbir zaman güvenmemek gerektiğini unutmamalıydım (то, что людям
никогда доверять нельзя, не должна я была забывать). Ne bileyim, sevgim daha
ağır basmıştı (не знаю: «что я знала бы», видимо любовь сильнее была),
anamın, babamın sözünü dinlemedim (то, что мои мама с папой говорили, я не
слушала)."
Şehzade bir şeyler söylemek istedi (шахзаде что-то сказать хотел), söyleyemedi,
ağlayarak ona doğru atıldı (но не смог сказать, плача, к ней бросился) onu
tutmak, kucaklamak istedi (ее удержать, обнять хотел), ama boşta kaldı elleri (но
в пустоте остались его руки). Peri kızı birdenbire mavi tüylü, kara gözlü bir
güvercin oluverdi (фея вдруг в голубку с голубыми перьями и черными
глазами превратилась). Pencere açıktı, uçtu gitti (окно было открыто, она и
улетела).
"Beni de, kendi mutluluğunu da kaçırdın şimdi, her şeyi yıktın," dedi, gözleri
yaşardı. "Artık burada kalamam, kendi ülkeme de dönemem. İnsanlara
hiçbir zaman güvenmemek gerektiğini unutmamalıydım. Ne bileyim, sevgim
daha ağır basmıştı, anamın, babamın sözünü dinlemedim."
Şehzade bir şeyler söylemek istedi, söyleyemedi, ağlayarak ona doğru atıldı,
onu tutmak, kucaklamak istedi, ama boşta kaldı elleri. Peri kızı birdenbire
mavi tüylü, kara gözlü bir güvercin oluverdi. Pencere açıktı, uçtu gitti.
Zavallı şehzade (бедный шахзаде), en sevdiği varlığı yitirmenin acısı altında
ezildi (горем от потери самого любимого им существа был раздавлен). Bütün
acılardan daha yamandı bu acı (из всех несчастий самым страшным это горе
было), ölümden beterdi (смерти ужасней), bu acıya dayamlamazdı (это горе
нельзя было вынести). Sevdiğine kavuşmalıydı (с любимой он должен был
соединиться), onsuz yaşayamazdı (без нее он не мог жить). Ya onu bulmalı, ya
ölmeliydi (или должен ее найти, или умереть). Kusurluydu (он был виноват;
kusur — недостаток, изъян; вина; kusurlu — виноватый), sözünü dinlememişti
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(слова ее не послушался), ama onun çok iyi bir peri kızı olduğunu, üstelik
kendisini sevdiğini biliyordu (но то, что она хорошей феей была и, к тому же,
его любила, знал), suçunu bağışlatabilirdi (его вину она могла простить), onu
yeniden bulursa (если ее снова найдет) her şey düzelebilirdi (все сможет
исправить). Babasının yanına gitti (к своему отцу пошел), nişanlısını yitirdiğini
söyledi (что свою невесту потерял, сказал), gidip onu aramak için izin istedi
(пойти ее искать разрешения попросил). Padişah şaşırıp kaldı (падишах
удивился: «удивившись, остался»), bir köpekle evlenmekten kurtulduğuna
sevinecek yerde ((то, что его сын) вместо того, чтобы радоваться тому, что
избавился от свадьбы с собакой: «с собакой от свадьбы избавлению
радоваться вместо»), böylesine üzülmesine (так грустил), onu aramak, yeniden
bulmak istemesine akıl erdiremedi (ее искать и снова найти хотел, не понимал:
«разум не мог постичь»). Akıl erdiremediyse (хоть и не понимал) de onu
üzmekten (но его огорчить), ona acı çektirmekten başka bir şey düşünmediği için
(его страдать заставить, больше ни о чем не думал потому что), izin verdi
(разрешение дал).
"Yolun açık olsun!" dedi (в добрый путь: «пусть твоя дорога будет открытой»
сказал).
Zavallı şehzade, en sevdiği varlığı yitirmenin acısı altında ezildi. Bütün
acılardan daha yamandı bu acı, ölümden beterdi, bu acıya dayamlamazdı.
Sevdiğine kavuşmalıydı, onsuz yaşayamazdı. Ya onu bulmalı, ya ölmeliydi.
Kusurluydu, sözünü dinlememişti, ama onun çok iyi bir peri kızı olduğunu,
üstelik kendisini sevdiğini biliyordu, suçunu bağışlatabilirdi, onu yeniden
bulursa her şey düzelebilirdi. Babasının yanına gitti, nişanlısını yitirdiğini
söyledi, gidip onu aramak için izin istedi. Padişah şaşırıp kaldı, bir köpekle
evlenmekten kurtulduğuna sevinecek yerde, böylesine üzülmesine, onu
aramak, yeniden bulmak istemesine akıl erdiremedi. Akıl erdiremediyse de
onu üzmekten, ona acı çektirmekten başka bir şey düşünmediği için, izin
verdi.
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"Yolun açık olsun!" dedi.
Küçük şehzade (младший шахзаде), yola çıktı (в путь отправился), dağ dağ, tepe
tepe, kent kent dolaştı (горы, вершины, города обошел). Her gördüğü insana
olağanüstü bir şeyle (всех, кого встречал, они с чудом; olağanüstü —
сверхъестественный; olağan — обычный, привычный), örneğin çok güzel bir
kızla, ya da kara gözlü, mavi tüylü bir güvercinle (например с красивой
девушкой или с черноглазым с голубым оперением голубем) karşılaşıp
karşılaşmadığını sordu (встречались ли, спрашивал). Kimsecikler "Evet,
gördüm" demedi (никто «да, видел» не сказал). Her yerde insanlar sessizdi
(везде люди молчали: «были безгласны»), babasının yıktıklarını yapıyorlardı (то,
что его отец разрушил, восстанавливали), herkes kendi derdindeydi (у каждого
свое горе: «каждый в своем горе»). Küçük şehzadenin derdi hepsinden beterdi
(но горе младшего шахзаде самое худшее).
Küçük şehzade, yola çıktı, dağ dağ, tepe tepe, kent kent dolaştı. Her gördüğü
insana olağanüstü bir şeyle, örneğin çok güzel bir kızla, ya da kara gözlü,
mavi tüylü bir güvercinle karşılaşıp karşılaşmadığını sordu. Kimsecikler
"Evet, gördüm" demedi. Her yerde insanlar sessizdi, babasının yıktıklarını
yapıyorlardı, herkes kendi derdindeydi. Küçük şehzadenin derdi hepsinden
beterdi.
En sonunda küçük bir kasabaya geldi (в конце концов, в маленький поселок
пришел). Yoksul bir kasabaydı bu kasaba (бедным поселком был этот поселок),
tüm evleri kerpiçtendi (все дома были из глиняных кирпичей). Burada da dertli
insanlar çoktu (здесь тоже несчастных людей много было; dert — страдание,
боль), kimi yoksuldu (одни бедные), kimi sevgilisinden uzaktı (другие от
любимых вдалеке), kimi çocuklar okuldan yakınıyorlardı (у кого дети на школу
жалуются). Ama bir araya geldiler mi hep aynı şeyi konuşuyorlardı (но, когда
сходились, встречались, все одну и ту же вещь обсуждали). Ak sakallı,
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kocamış adamlar (белобородые старики; sakal — борода; kocamak —
стариться), ak saçlı, kocamış (седым, старым), üstelik de kulakları kolay kolay
duymaz olmuş (к тому же наполовину оглохшим: «их уши легко не слышат»)
eşlerinin (женам своим) kulaklarına eğilip bağırıyorlardı (к ушам наклонившись,
кричали):
En sonunda küçük bir kasabaya geldi. Yoksul bir kasabaydı bu kasaba, tüm
evleri kerpiçtendi. Burada da dertli insanlar çoktu, kimi yoksuldu, kimi
sevgilisinden uzaktı, kimi çocuklar okuldan yakınıyorlardı. Ama bir araya
geldiler mi hep aynı şeyi konuşuyorlardı. Ak sakallı, kocamış adamlar, ak
saçlı, kocamış, üstelik de kulakları kolay kolay duymaz olmuş eşlerinin
kulaklarına eğilip bağırıyorlardı:
"Bu yaşa geldim (я до такого возраста дожил), saçım, sakalım ağardı (волосы и
борода мои побелели), belim büküldü (поясница моя согнулась), ne böyle bir
insan gördüm (но никогда ни таких людей не видел), ne bu kadar güzel oyuncak
(ни таких красивых игрушек), ne de böyle bir iyilik (ни такого добра),"
diyorlardı (говорили). "Güzel bir delikanlı (красивый юноша), çarşıda bir dükkân
açmış (на рынке лавку открыл), oyuncaklarla doldurmuş içini (игрушками
заполнил ее). Ama ne oyuncaklar, karıcığım, ne oyuncaklar (и какие игрушки,
женушка, какие игрушки)! Görsen alıp oynayacağın gelir (увидишь и поиграть
захочется). Ne diyordum, oyuncaklarla doldurmuş içini (как я говорил,
игрушками наполнил лавку). Ucuz ucuz satıyor çocuklara (дешево-дешево
продает детям). Yoksul çocuklara parasız veriyor (бедным детям бесплатно
раздает). Dükkân çok küçük, ama oyuncaklar tükenmek bilmiyor (лавка очень
маленькая, а игрушки не убывают: «убывать не знают» = никак не могу
закончиться). Geceleri de dükkânını kapatmadan çıkıp gidiyor (ночами же, лавку
не закрывая, уходит). Ama hiçbir hırsız el sürmüyor oyuncaklara (но ни один
вор не трогает игрушки: «руку не протягивает к игрушкам»). Geceleri
dükkânını masmavi bir güvercin bekliyor (по ночам лавку голубой-голубой
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голубь сторожит). İnanır mısın, mavi güvercinin gözleri kara (не поверишь, у
голубого голубя глаза черные)!" diyorlardı.
"Bu yaşa geldim, saçım, sakalım ağardı, belim büküldü, ne böyle bir insan
gördüm, ne bu kadar güzel oyuncak, ne de böyle bir iyilik," diyorlardı.
"Güzel bir delikanlı, çarşıda bir dükkân açmış, oyuncaklarla doldurmuş içini.
Ama ne oyuncaklar, karıcığım, ne oyuncaklar! Görsen alıp oynayacağın gelir.
Ne diyordum, oyuncaklarla doldurmuş içini. Ucuz ucuz satıyor çocuklara.
Yoksul çocuklara parasız veriyor. Dükkân çok küçük, ama oyuncaklar
tükenmek bilmiyor. Geceleri de dükkânını kapatmadan çıkıp gidiyor. Ama
hiçbir hırsız el sürmüyor oyuncaklara. Geceleri dükkânını masmavi bir
güvercin bekliyor. İnanır mısın, mavi güvercinin gözleri kara!" diyorlardı.
Padişahın küçük oğlu, bunlardan birini dinledi (младший сын падишаха, одного
из них услышал). Söylediklerini duyunca çok sevindi (разговоры услышав,
очень обрадовался). Belki artık acıları dinecekti (может быть теперь его горе
прекратится; dinmek — прекращаться; acı — горечь, боль)! Geceyi iple çekti
(ночи с нетерпением дождался: «веревкой притянул»). Gökler kararıp da (как
только небеса стемнели) kerpiç evlerin küçücük pencerelerinde sarı ışıklar
parlayınca (и в кирпичных домиках окна желтыми огнями загорелись)
oyuncakçı dükkânına koştu (к лавке игрушек побежал), kara gözlü güvercini
tanımakta güçlük çekmedi (черноглазую голубку узнать ему было не трудно:
«в узнавании трудность не тянул»). Önünde diz çöktü (перед ней колени
преклонил), yalvardı, suçunu bağışlamasını, geri dönmesini söyledi (умолял,
вину его простить и назад вернуться просил).
Güvercin içini çekti (голубка вздохнула):
"Elimde olsaydı, bırakır mıydım seni (по своей воле покинула бы разве я тебя:
«в моей руке если было бы…»)? Hiçbir şey yapamam artık (ничего сделать не
могу больше/теперь/впредь/). Eski durumuma gelemem (к прежнему
положению не могу прийти), geri dönemem (назад вернуться не могу). Artık
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her şey bitti (теперь все кончено)," diye inledi (простонала).
"Hiç yolu yok mu bunun (неужели ничего сделать нельзя)? Bir çıkar yol
bulunamaz mı?" diye sordu şehzade (разве нельзя выход найти, спросил
шахзаде).
Padişahın küçük oğlu, bunlardan birini dinledi. Söylediklerini duyunca çok
sevindi. Belki artık acıları dinecekti! Geceyi iple çekti. Gökler kararıp da
kerpiç evlerin küçücük pencerelerinde sarı ışıklar parlayınca oyuncakçı
dükkânına koştu, kara gözlü güvercini tanımakta güçlük çekmedi. Önünde
diz çöktü, yalvardı, suçunu bağışlamasını, geri dönmesini söyledi.
Güvercin içini çekti:
"Elimde olsaydı, bırakır mıydım seni? Hiçbir şey yapamam artık. Eski
durumuma gelemem, geri dönemem. Artık her şey bitti," diye inledi.
"Hiç yolu yok mu bunun? Bir çıkar yol bulunamaz mı?" diye sordu şehzade.
Mavi güvercin kara gözlerini yıldızlara dikti (голубая голубка своими черными
глазами на звезды посмотрела):
"Evet, var" diye söylendi (да есть выход, сказала) "babam, anam, ya da
kardeşlerim isterlerse (если мой отец, мать или сестры захотят), beni sana
kavuştururlar (меня с тобой могут соединить). Ama onlar şimdi bana çok kızgın
(но они сейчас на меня очень злятся; kızgın — горячий; разгневанный),
yanlarına bile yaklaştırmazlar beni (к себе близко даже не подпустят меня).
Derdimi olsa olsa ortanca ablam anlar (мое горе только средняя сестра поймет).
Anlar ya ben gidip anlatamam (поймет, но я пойти и рассказать не смогу). Bu
işi çok iyi (это дело очень хорошая), çok güzel (очень краивая), çok güzel sesli
(с очень красивым голосом), hiç kötülük düşünmemiş (о плохом никогда не
думавшая) bir genç kız yapabilir (молодая девушка сделать много). Periler
güzel seslere bayılır (феи красивые голоса обожают). İnsanların en güzel şeyleri
sesleridir (в людям самое красивое это их голоса) periler için (для фей). Bazı
insanların sesi perileri sarhoş eder (некоторых людей голоса фей опьяняют:
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«пьяными делают»), her şeyi yaparlar (все /для них феи/ сделают), her dileği
gerçekleştirirler böyle zamanlarda (все их желания осуществят в такие моменты;
gerçek — истинный, действительный; gerçekleşmek — осуществляться;
gerçekleştirmek — осуществлять). Böyle bir kız acımızı dindirir belki (такая
девушка наше горе прекратит может быть), seni bana kavuşturabilir (тебя со
мной соединить сможет)," dedi.
Şehzade uzaklara baktı, bütün umutları yıkılmak üzereydi (шахзаде вдаль
посмотрел, все его надежды рухнуть готовы были).
Mavi güvercin kara gözlerini yıldızlara dikti:
"Evet, var" diye söylendi, "babam, anam, ya da kardeşlerim isterlerse, beni
sana kavuştururlar. Ama onlar şimdi bana çok kızgın, yanlarına bile
yaklaştırmazlar beni. Derdimi olsa olsa ortanca ablam anlar. Anlar ya ben
gidip anlatamam. Bu işi çok iyi, çok güzel, çok güzel sesli, hiç kötülük
düşünmemiş bir genç kız yapabilir. Periler güzel seslere bayılır. İnsanların en
güzel şeyleri sesleridir periler için. Bazı insanların sesi perileri sarhoş eder,
her şeyi yaparlar, her dileği gerçekleştirirler böyle zamanlarda. Böyle bir kız
acımızı dindirir belki, seni bana kavuşturabilir," dedi.
Şehzade uzaklara baktı, bütün umutları yıkılmak üzereydi.
"İyi, ama nereden bulmalı o kızı (хорошо, но где найти: «откуда надо найти»
такую девушку)? Öyle iyi, öyle güzel (такую хорошую, такую красивую), öyle
güzel sesli (с таким красивым голосом) bir kız bulunabilir mi ki (девушку
возможно ли найти)?" diye mırıldandı (пробормотал).
Kara gözlü güvercin gülümsedi (черноглазая голубка улыбнулась):
"Haksızlık ediyorsun (ты не прав: «неправоту делаешь»; hak — право), biraz da
unutkansın (и немного забывчив)," diye başladı (начала). "Bir eğlence gecesinde
(на одном торжестве), karanlık bir köşede (в темном углу), yoksul bir kızla
konuşmuştun (с бедной девушкой ты разговаривал). Sana güzel bir türkü
söylemişti (тебе красивую песню спела), beğenmiştin (тебе понравилась). Her
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şeyini sevmiştin (все в ней тебе полюбилось). 'Seni unutmayacağım,' demiştin
ona (тебя не забуду, сказал ты ей). O kızı ben de severdim (ту девушку и я
полюбила), onun küçük kulübesine giderdim geceleri (в ее маленькую хижину
приходила по ночам), onu izler, dinlerdim (за ней наблюдала, слушала). Ne
izlemeye doyardım, ne dinlemeye (не могла ни насмотреться, ни наслушаться).
Öylesine güzeldi, güzel sesliydi (такой она была красивой, красивой голос у
нее был). Belki insanların en iyisiydi (наверное, среди людей самый лучший).
Onu dinlerken, ona bakarken (ее слушая, на нее смотря), periliğimi unutur (то,
что я фея, забывала: «фейность мою забывала»), onun gibi bir kız olmak
isterdim (такой, как она, девушкой быть хотела), o kızı azıcık kıskandığımı bile
söyleyebilirim (этой девушке немного я завидовала даже, могу сказать). İnsan
biçimine girerken de ona özendim (человеческий облик принимая, как она быть
старалась). Seninle birlikte yaşarken (с тобой вместе когда жила), postumu
çıkardığını zamanlarda (шкуру свою скидывала когда) tıpkı ona benzerdim
(точно на нее похожей становилась). Ama o kız deli gibi severdi seni (но та
девушка, как сумасшедшая, любила тебя). Korkarım, kıskanır, yapmaz bu işi
(боюсь, приревнует, не сделает этого). İnsanlardan iyiliğin bu kadarı
beklenemez (от людей такой доброты ждать нельзя)."
"İyi, ama nereden bulmalı o kızı? Öyle iyi, öyle güzel, öyle güzel sesli bir kız
bulunabilir mi ki?" diye mırıldandı.
Kara gözlü güvercin gülümsedi:
"Haksızlık ediyorsun, biraz da unutkansın," diye başladı. "Bir eğlence
gecesinde, karanlık bir köşede, yoksul bir kızla konuşmuştun. Sana güzel bir
türkü söylemişti, beğenmiştin. Her şeyini sevmiştin. 'Seni unutmayacağım,'
demiştin ona. O kızı ben de severdim, onun küçük kulübesine giderdim
geceleri, onu izler, dinlerdim. Ne izlemeye doyardım, ne dinlemeye. Öylesine
güzeldi, güzel sesliydi. Belki insanların en iyisiydi. Onu dinlerken, ona
bakarken, periliğimi unutur, onun gibi bir kız olmak isterdim, o kızı azıcık
kıskandığımı bile söyleyebilirim. İnsan biçimine girerken de ona özendim.
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Seninle birlikte yaşarken, postumu çıkardığını zamanlarda tıpkı ona
benzerdim. Ama o kız deli gibi severdi seni. Korkarım, kıskanır, yapmaz bu
işi. İnsanlardan iyiliğin bu kadarı beklenemez."
Küçük şehzade sevindi (младший шахзаде обрадовался):
"Anımsadım şimdi, anımsadım (вспомнил теперь, вспомнил). Çok iyiydi, çok
güzeldi gerçekten (очень хорошей она была, очень красивой, правда) ama beni
sevdiğini bilmiyordum (но то, что она меня любит, я не знал). Gene de gitmeli
(все равно надо к ней пойти), yalvarmalı (умолять ее), bir denemeli (надо
попробовать)," dedi.
Yola çıktı, babasının kentine geldi (вышел в путь, в город своего отца пришел).
Oduncunun güzel kızını buldu (дровосека красивую дочь нашел) her şeyi anlattı
(все рассказал). Oduncunun küçük kızı bir an bile duralamadi (младшая дочь
дровосека ни секунды не колебалась):
"Elimden geleni yaparım," diye yanıtladı (все, что смогу, я сделаю, ответила).
Küçük şehzade sevindi:
"Anımsadım şimdi, anımsadım. Çok iyiydi, çok güzeldi ama beni sevdiğini
bilmiyordum. Gene de gitmeli, yalvarmalı, bir denemeli," dedi.
Yola çıktı, babasının kentine geldi. Oduncunun güzel kızını buldu her şeyi
anlattı. Oduncunun küçük kızı bir an bile duralamadi:
"Elimden geleni yaparım," diye yanıtladı.
Gece su birikintisinin başına gitti (ночью к озеру пошла). Oturdu, ayın doğmasını
bekledi (села, восхода луны ждать стала). Ay doğdu (луна взошла), gümüşten
ışıkları oduncu kızının yüzüne vurdu (серебряный свет ее дочери дровосека
лицо осветил: «в лицо ударил»). Gözlerinde birer damla gözyaşı vardı oduncu
kızının (глаза дочери дровосека были полны слез), gözlerinde bu gözyaşlarıyla
çok güzeldi (глаза ее с этими слезами очень красивыми были)! Gözlerini aya
dikti (глаза к луне обратила). Gecenin içinde sesi yükseldi (ночью ее голос стал
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громче: «возвысился»). Yürekten gelen bir sesti (от сердца шел этот голос), ılık,
ince, tatlı, eşsiz (теплый, тонкий, ласковый, бесподобный). Türküleri de öyle (и
песни ее были такими). Güzel şeyler düşündürüyorlardı (о прекрасных вещах
заставлял думать), yüreğinin sonsuz iyiliğini gösteriyorlardı (сердечную
бесконечную доброту показывали). Ay da hep yükseliyordu (луна все
поднималась). Yükseldi, yükseldi, gece ilerledi (поднималась, поднималась,
ночь продолжалась). Oduncunun kızı durmadı (дочь дровосека не
останавливалась), dinlenmedi (не отдыхала), türkülerini söyledi (песни пела),
birini bitirip bir başkasına başladı (одну окончив, другую начинала), hiç ara
vermedi (совсем не прерывалась: «никакого промежутка не давала»). En
sonunda, 'Oduncu kızının türküsü'ne geldi (в конце концов, песню дочери
дровосека спела). Onu da bitirdi (ее тоже закончила). Bu sırada bir kanat sesi
geldi kulağına (в этот момент, крыльев шум достиг ее ушей), alnına bir çift
dudak dokundu (до лба ее чьи-то губы дотронулись; çift — пара). Oduncunun
kızı başını kaldırdı (дочь дровосека голову подняла). Ak kanatlı bir peri kızı
gördü karşısında (с белоснежными крыльями фею увидела перед собой),
gözlerinde yaşlar vardı (в ее глазах слезы стояли). Ak kanatlı peri kızı (фея с
белоснежными крыльями), oduncunun küçük kızının ellerini avuçlarına aldı
(руки младшей дочери дровосека в свои ладони взяла):
Gece su birikintisinin başına gitti. Oturdu, ayın doğmasını bekledi. Ay doğdu,
gümüşten ışıkları oduncu kızının yüzüne vurdu. Gözlerinde birer damla
gözyaşı vardı oduncu kızının, gözlerinde bu gözyaşlarıyla çok güzeldi!
Gözlerini aya dikti. Gecenin içinde sesi yükseldi. Yürekten gelen bir sesti, ılık,
ince, tatlı, eşsiz. Türküleri de öyle. Güzel şeyler düşündürüyorlardı, yüreğinin
sonsuz iyiliğini gösteriyorlardı. Ay da hep yükseliyordu. Yükseldi, yükseldi,
gece ilerledi. Oduncunun kızı durmadı, dinlenmedi, türkülerini söyledi, birini
bitirip bir başkasına başladı, hiç ara vermedi. En sonunda, "Oduncu kızının
türküsü"ne geldi. Onu da bitirdi. Bu sırada bir kanat sesi geldi kulağına,
alnına bir çift dudak dokundu. Oduncunun kızı başını kaldırdı. Ak kanatlı bir
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peri kızı gördü karşısında, gözlerinde yaşlar vardı. Ak kanatlı peri kızı,
oduncunun küçük kızının ellerini avuçlarına aldı:
"Ne kadar güzelsin (какая ты красивая), ne kadar iyisin (какая хорошая), ne hoş
bir sesin var (какой приятный у тебя голос), insan kızı (человеческая девушка)!
Beni içlendirdin (меня взволновала), gözlerimi yaşarttın (глаза мои заставила
слезами наполниться; yaşarmak — увлажняться; yaşarmak — вызывать
слезы), hiç böyle olmamıştım (никогда такого не случалось со мной). Ne
dilersen dile benden!" dedi (что желаешь, проси у меня, сказала).
Oduncunun küçük kızı gülümsedi (младшая дочь дровосека улыбнулась):
"Küçük şehzadeyi sevgilisine kavuşturun (младшего шахзаде с его
возлюбленной соедини), dilekleri gerçekleşsin (если мое желание исполнишь),
başka bir şey istemem," diye yanıtladı (больше ничего не попрошу, ответила).
Peri kızı içini çekti (фея вздохнула):
"Başka bir dileğin yok mu, küçük kız (другого желания нет ли у тебя, малышка)?
O şehzade verdiği sözde durmadı (тот шахзаде данное им слово не сдержал).
Sevgilisi benim küçük kardeşimdir (его возлюбленная — моя младшая сестра),
o da böyle bir şehzade için hepimizi bırakıp gitti (и она ради такого шахзаде нас
всех бросила и ушла). Bu yüzden keder içindeyiz (из-за этого мы в горе). Başka
bir dileğin yok mu?" dedi (другого желания нет ли у тебя, сказала).
"Ne kadar güzelsin, ne kadar iyisin, ne hoş bir sesin var, insan kızı! Beni
içlendirdin, gözlerimi yaşarttın, hiç böyle olmamıştım. Ne dilersen dile
benden!" dedi.
Oduncunun küçük kızı gülümsedi:
"Küçük şehzadeyi sevgilisine kavuşturun, dilekleri gerçekleşsin, başka bir şey
istemem," diye yanıtladı.
Peri kızı içini çekti:
"Başka bir dileğin yok mu, küçük kız? O şehzade verdiği sözde durmadı.
Sevgilisi benim küçük kardeşimdir, o da böyle bir şehzade için hepimizi
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bırakıp gitti. Bu yüzden keder içindeyiz. Başka bir dileğin yok mu?" dedi.
Oduncunun küçük kızı, perinin dizlerine kapandı (младшая дочь дровосека фее в
ноги бросилась):
"Şehzadeyi seviyorum (шахзаде я люблю), onun mutluluğa kavuşmasından başka
bir şey istemiyorum (кроме того, чтобы он счастья своего достиг, больше
ничего не хочу). Ne olur, yapın bu isteğimi," diye yalvardı (пожалуйста, сделай
то, что я хочу, умоляла).
Peri kızı onu yerden kaldırdı (фея ее с земли подняла).
"Üzülme, dileğin gerçekleşecek," dedi (не грусти, твое желание исполнится,
сказала).
Birdenbire gözden siliniverdi (вдруг с глаз долой исчезла). Ay da batmak
üzereydi (луна уже заходила).
Padişahın küçük oğlu (младший сын падишаха), daha ay batmadan (еще до
захода луны) yanında buldu sevgilisini (рядом с собой увидел свою любимую).
Acı günler bitmişti artık (горькие дни кончились отныне), sevdiğine kavuşmuştu
(с возлюбленной соединился), büyük bir sevinç içindeydi (велико радости был
полон), bu sevinç hep böyle sürecekti (и эта радость все время вот так будет
длиться). Bir zamanlar küçük şehzadeyi alaya alanlar susmuşlardı (когда-то над
маленьким шахзаде потешавшиеся замолчали). Ona çok kızıyorlardı (на него
очень злились), büyük bir kıskançlık duyuyorlardı (огромную зависть
чувствовали), ama o bütün bunları düşünemeyecek kadar iyi (но он обо все этом
не мог задумываться даже, так ему было хорошо; kadar — до /такой
степени/), bütün bunları düşünemeyecek kadar sevinçliydi (этого не замечал, так
он был рад).
Oduncunun küçük kızı, perinin dizlerine kapandı:
"Şehzadeyi seviyorum, onun mutluluğa kavuşmasından başka bir şey
istemiyorum. Ne olur, yapın bu isteğimi," diye yalvardı.
Peri kızı onu yerden kaldırdı.
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"Üzülme, dileğin gerçekleşecek," dedi.
Birdenbire gözden siliniverdi. Ay da batmak üzereydi.
Padişahın küçük oğlu, daha ay batmadan yanında buldu sevgilisini. Acı
günler bitmişti artık, sevdiğine kavuşmuştu, büyük bir sevinç içindeydi, bu
sevinç hep böyle sürecekti. Bir zamanlar küçük şehzadeyi alaya alanlar
susmuşlardı. Ona çok kızıyorlardı, büyük bir kıskançlık duyuyorlardı, ama o
bütün bunları düşünemeyecek kadar iyi, bütün bunları düşünemeyecek kadar
sevinçliydi.
Herkesin acısını paylaşırdı (горести всех он разделял), sevincini de paylaşmak
istedi (своей радостью тоже поделиться хотел). Önce babası geldi aklına
(сначал отец его пришел ему на ум). Peri kızı çok direndi (фея очень
упрямилась), şimdilik bu işten vazgeçmesini söyledi (сейчас от этого отказаться
просила), ama küçük şehzade karısını babasına göstermeden rahat edemeyecekti
(но младший шахзаде жену отцу не показав, никак успокоиться не мог), çok
güzel bir sofra hazırlatıp babasını yemeğe çağırdı (роскошный стол приготовив,
отца на ужин ригласил). Padişah da kalkıp geldi (падишах же взял и приехал).
Küçük oğlunu sevmezdi (младшего сына своего не любил), onunla görüşmek
hoşuna gitmezdi (с ним видеться ему не нравилось) ya kaba davranmayı da
sevmezdi (но невежливо себя вести тоже не любил; kaba — грубый; davranma
— поведение). Sonra büyük bir merak içindeydi (потом он был очень
любопытен), gelinini görmek istiyordu (невестку свою увидеть хотел). Görür
görmez kendinden geçti (как только увидел, голову потерял: «из себя
перешел»). Ak saçını, kırışık yüzünü unutarak (свои седые волосы,
морщинистое лицо позабыв) bu güzel peri kızıyla kendisi evlenmeye karar verdi
(на этой красивой фее сам жениться решил). Söylemek bile fazla (лишне было
бы говорить), onu ele geçirebilmek için (чтобы ее заполучить) küçük oğlunu yok
etmesi gerekirdi (младшего сына уничтожить ему надо было). Ama hemen
yapmadı bu işi (но сразу не совершил этого), görünüşü kurtarmak için (свой
облик = лицо спасти чтобы), dolambaçlı bir yol seçti (извилистый путь выбрал),
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oğlunu saraya çağırttı (сна во дворец позвал; çağırmak — позвать; çağırtmak —
приказать позвать):
Herkesin acısını paylaşırdı, sevincini de paylaşmak istedi. Önce babası geldi
aklına. Peri kızı çok direndi, şimdilik bu işten vazgeçmesini söyledi, ama
küçük şehzade karısını babasına göstermeden rahat edemeyecekti, çok güzel
bir sofra hazırlatıp babasını yemeğe çağırdı. Padişah da kalkıp geldi. Küçük
oğlunu sevmezdi, onunla görüşmek hoşuna gitmezdi ya kaba davranmayı da
sevmezdi. Sonra büyük bir merak içindeydi, gelinini görmek istiyordu. Görür
görmez kendinden geçti. Ak saçını, kırışık yüzünü unutarak bu güzel peri
kızıyla kendisi evlenmeye karar verdi. Söylemek bile fazla, onu ele
geçirebilmek için küçük oğlunu yok etmesi gerekirdi. Ama hemen yapmadı bu
işi, görünüşü kurtarmak için, dolambaçlı bir yol seçti, oğlunu saraya çağırttı:

"Yarın gene senin evine geleceğim (завтра снова в твой дом приеду), askerlerimi
de birlikte getireceğim (своих воинов с собой: «вместе» приведу). Bir tabak
pilav koyacaksın önlerine (тарелку плова поставишь перед ними), pilavın
ortasına da bir altın kaşık dikeceksin (в середину плова золоту ложку вставишь),
askerlerim doyuncaya kadar yiyecekler (воины мои до тех пор, пока насытятся,
есть будут), altın kaşık hep dimdik kalacak ortada (золотая ложка все время
прямо останется стоять там), pilavın hiç tükenmeyecek (плов твой не
закончится), tükenirse kendini ölmüş bil!" dedi (а закончится, себя мертвым
считай, сказал).
Zavallı şehzade dönüp geldi (бедный шахзаде развернулся и ушел). Güzel
karısının dizlerine kapandı, çocuklar gibi ağladı (своей красивой жене в ноги
бросился, как ребенок заплакал; diz — колено; kapanmak — закрываться;
падать, опускаться).
"Nedir derdin, neden böyle ağlıyorsun?" dedi karısı (что за горе у тебя, почему
так плачешь, спросила жена).
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Şehzade her şeyi bir bir anlattı (шахзаде все по-порядку рассказал). Babasının ne
kötü bir insan olduğunu anlamıştı (его отец каким плохим человеком был,
понял). Anlamıştı, ama artık iş işten geçmişti (понял, но уже было поздно:
«дело из дела вышло»). Yarın ölecek (завтра он умрет), çok güzel peri kızı da
padişahın eline geçecekti (а красива фея в руки падишаха попадет).
"Yarın gene senin evine geleceğim, askerlerimi de birlikte getireceğim. Bir
tabak pilav koyacaksın önlerine, pilavın ortasına da bir altın kaşık dikeceksin,
askerlerim doyuncaya kadar yiyecekler, altın kaşık hep dimdik kalacak
ortada, pilavın hiç tükenmeyecek, tükenirse kendini ölmüş bil!" dedi.
Zavallı şehzade dönüp geldi. Güzel karısının dizlerine kapandı, çocuklar gibi
ağladı.
"Nedir derdin, neden böyle ağlıyorsun?" dedi karısı.
Şehzade her şeyi bir bir anlattı. Babasının ne kötü bir insan olduğunu
anlamıştı. Anlamıştı, ama artık iş işten geçmişti. Yarın ölecek, çok güzel peri
kızı da padişahın eline geçecekti.
Peri kızı derin derin içini çekti (фея глубоко-глубоко вздохнула):
"Ben sana önceden söyledim (я тебе раньше говорила), beni dinlemedin (меня
ты не послушался). Ama üzme kendini (но не горюй). Oduncunun küçük kızına
git (к младшй дочери дровосека иди), ona yalvar (ее умоляй). Su birikintisinin
önüne gitsin bu gece (пусть к озеру пойдет этой ночью), o güzel sesiyle türkü
söylesin (своим красивым голосом песню пусть споет), ortanca ablam duyar da
yanına gelirse (если моя средняя сестра услышит и к ней придет), 'bir tabak
pilavla bir altın kaşık istiyorum,' desin (тарелку плова и золотую ложку пусть
попросит: «пусть скажет: хочу…»). Bizi ancak o güzel kız kurtarabilir," dedi
(нас только эта красавица спасти сможет, сказала).
Şehzade de gitti (шахзаде пошел), oduncunun küçük kızına olanı biteni anlattı
(младше дочери дровосека все, что произошло, рассказал), yalvardı, kendisini
kurtarmasını söyledi (умолял, его спасти просил). Oduncunun küçük kızı
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gülümsedi (младшая дочь дровосека улыбнулась), serçe parmağını uzatarak
şehzadenin gözündeki yaşlan sildi (мизинец протянула и с глаз шахзаде слезы
смахнула).
Peri kızı derin derin içini çekti:
"Ben sana önceden söyledim, beni dinlemedin. Ama üzme kendini.
Oduncunun küçük kızına git, ona yalvar. Su birikintisinin önüne gitsin bu
gece, o güzel sesiyle türkü söylesin, ortanca ablam duyar da yanına gelirse,
'bir tabak pilavla bir altın kaşık istiyorum,' desin. Bizi ancak o güzel kız
kurtarabilir," dedi.
Şehzade de gitti, oduncunun küçük kızına olanı biteni anlattı, yalvardı,
kendisini kurtarmasını söyledi. Oduncunun küçük kızı gülümsedi, serçe
parmağını uzatarak şehzadenin gözündeki yaşlan sildi.
"Elimden geleni yaparım!" dedi (все, что смогу, сделаю, сказала).
Çok geçmeden sihirli pilavı alıp getirdi (немного спустя волшебный плов
получила и принесла; sihir — колдовство).
Ertesi gün, padişahla askerleri şehzadenin bahçesine geldiler (на следующий день
падишах с воинами в сад шахзаде пришли). Kocaman kocaman kaşıklar aldılar
ellerine (огромные ложки взяли в руки), sihirli pilavı yemeye başladılar
(волшебный плов есть начали). Yediler, yediler (ели, ели), pilav bitmedi (плов
не кончался), hiç mi hiç eksilmedi (совсем, ну совсем его меньше не
становилось), altın kaşık dimdik durdu üzerinde (золотая ложка совершенно
прямо держалась в нем, над ним). Padişah küplere bindi (падишах пришел в
ярость):
"Biraz daha! Biraz daha yiyin!" diye haykırdı (еще немного, еще немного
съешьте, прокричал). Askerler midelerini gösterdiler (воины на свои животы
показали):
"Padişahım, doyduk!" dediler (наш падишах, мы наелись, сказали).
Padişah daha çok sinirlendi (падишах очень разозлился), kimini tokatladı (кому
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оплеуху дал; tokat — пощечина), kimini tekmeledi (кому пинка отвесил; tekme
— пинок). Askerler birkaç kaşık daha yediler (воины несколько ложек еще
съели). Ama bu pilav bitecek gibi değildi (но плов заканчиваться и не
собирался). Padişah tabağa bir yumruk indirdi (падишах по тарелке кулаком
стукнул; inmek — спускаться; indirmek — опускать):
"Elimden geleni yaparım!" dedi.
Çok geçmeden sihirli pilavı alıp getirdi.
Ertesi gün, padişahla askerleri şehzadenin bahçesine geldiler. Kocaman
kocaman kaşıklar aldılar ellerine, sihirli pilavı yemeye başladılar. Yediler,
yediler, pilav bitmedi, hiç mi hiç eksilmedi, altın kaşık dimdik durdu üzerinde.
Padişah küplere bindi:
"Biraz daha! Biraz daha yiyin!" diye haykırdı. Askerler midelerini
gösterdiler:
"Padişahım, doyduk!" dediler.
Padişah daha çok sinirlendi, kimini tokatladı, kimini tekmeledi. Askerler
birkaç kaşık daha yediler. Ama bu pilav bitecek gibi değildi. Padişah tabağa
bir yumruk indirdi:
"Yarın gene geleceğiz buraya (завтра снова придем сюда). Bize güzel bir karpuz
bul (нам хороший арбуз найди), askerlerim yesin yesin, bitmesin (чтобы мои
воины ели, ели, а он не кончался). Karpuzun biterse, kendini ölmüş bil!" dedi
(арбуз кончится, себя мертвым считай, сказал). Zavallı şehzade donup kaldı
(бедный падишах остолбенел: «застывшим остался»; donmak — замерзать,
застывать). Baharda karpuz mu olurdu (весной разве арбузы бывают)? Olsa
bile bir tek karpuz koca orduya yeter miydi (да если бы и были, одного арбуза
на огромную армию разве хватит)? Yaşamaktan umudunu kesti (на жизнь его
надежды рухнули; kesmek — резать). Karısının yanına gitti (к жене пришел),
başını dizlerine koyup (голову ей на колени положил) çocuklar gibi ağladı (как
ребенок заплакал). Her şeyi anlattı (все ей рассказал). Peri kızı, şehzadenin
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saçlarını okşadı (фея шахзаде по волосам поладила:
"Bizim ülkemizde mevsim hep yazdır (в нашей стране время года всегда лето),
oduncunun küçük kızı da (а младшая дочь охотника) o güzel sesi ve sonsuz
sevgisiyle her şeyi başarır (своим красивым голосом и бесконечной любовью
всего добьется). Oduncunun küçük kızına git, ona yalvar (к младшей дочери
дровосека пойди, ее умоляй). Bu gece de su birikintisinin önüne gitsin (этой
ночью тоже пусть к озеру пойдет), en güzel türkülerini söylesin (самые
красивые песни пусть споет), ortanca kardeşim o güzel sesini duyup da yanına
gelirse (моя средняя сестра тот красивый голос услышав, к ней придет),
'Küçük kardeşin küçük bostandan bir küçük karpuz istiyor,' desin (твоя младшая
сестра с маленькой бахчи маленький арбуз хочет, пусть скажет), bu karpuz
gelirse, kurtuldun demektir," dedi (если этот арбуз принесет, ты спасешься;
demek — стало быть, значит).
"Yarın gene geleceğiz buraya. Bize güzel bir karpuz bul, askerlerim yesin
yesin, bitmesin. Karpuzun biterse, kendini ölmüş bil!" dedi. Zavallı şehzade
donup kaldı. Baharda karpuz mu olurdu? Olsa bile bir tek karpuz koca
orduya yeter miydi? Yaşamaktan umudunu kesti. Karısının yanına gitti,
başını dizlerine koyup çocuklar gibi ağladı. Her şeyi anlattı. Peri kızı,
şehzadenin saçlarını okşadı:
"Bizim ülkemizde mevsim hep yazdır, oduncunun küçük kızı da o güzel sesi
ve sonsuz sevgisiyle her şeyi başarır. Oduncunun küçük kızına git, ona yalvar.
Bu gece de su birikintisinin önüne gitsin, en güzel türkülerini söylesin, ortanca
kardeşim o güzel sesini duyup da yanına gelirse, 'Küçük kardeşin küçük
bostandan bir küçük karpuz istiyor,' desin, bu karpuz gelirse, kurtuldun
demektir," dedi.
Küçük şehzade gitti, oduncunun kızını buldu (младший шахзаде ушел, дочь
дровосека нашел), olanı biteni anlattı (все, что произошло, рассказал), yalvardı,
canını kurtarmasını söyledi (умолял, его жизнь спасти просил). Oduncunun
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küçük kızı (младшая дочь дровосека):
"Elimden geleni yaparım," diye yanıtladı (все, что смогу, сделаю, ответила).
Sonra suyun önüne gitti (после этого к озеру пошла), en güzel türkülerini söyledi
(самые красивые песни спела). Sihirli karpuzu alıp getirdi (волшебный арбуз
взяла и принесла).
Padişahın askerleri geldiler (падишаха воины пришли), yediler, yediler,
bitiremediler karpuzu (ели, ели, но так и не смогли доесть: «закончить» арбуз).
Padişah bir daha yenilmişti (падишах снова проиграл; yenmek — победить;
yenilmek — быть побежденным). Şehzadenin yanına geldi, dişlerini gıcırdattı (к
шахзаде подошел, зубами проскрежетал):
"Yarın gene geleceğiz, bir güzel eğlendireceksin bizi (завтра снова придем,
хорошенько развлечешь нас). Doğalı bir gün bile olmamış (которому от роду и
дня нет), göbeği bile kesilmemiş bir çocuk bulacaksın bize (у которого пуповина
еще не отрезана, ребенка найдешь нам). Yürüyecek, konuşacak, oynayacak (он
будет ходить, разговаривать, танцевать), omzunda tüfek olacak (на плече его
ружье будет; omuz — плечо), elinde kılıç olacak (в руке его меч будет). Bu
çocuğu bulamazsan (если такого ребенка не найдешь), kendini ölmüş bil (себя
мертвым считай)!" diye kükredi (прорычал), yumruklarım sıktı (кулаки сжал),
homurdana homurdana saraya gitti (ворча, во дворец ушел).
Küçük şehzade gitti, oduncunun kızını buldu, olanı biteni anlattı, yalvardı,
canını kurtarmasını söyledi. Oduncunun küçük kızı:
"Elimden geleni yaparım," diye yanıtladı.
Sonra suyun önüne gitti, en güzel türkülerini söyledi. Sihirli karpuzu alıp
getirdi.
Padişahın askerleri geldiler, yediler, yediler, bitiremediler karpuzu. Padişah
bir daha yenilmişti. Şehzadenin yanına geldi, dişlerini gıcırdattı:
"Yarın gene geleceğiz, bir güzel eğlendireceksin bizi. Doğalı bir gün bile
olmamış, göbeği bile kesilmemiş bir çocuk bulacaksın bize. Yürüyecek,
konuşacak, oynayacak, omzunda tüfek olacak, elinde kılıç olacak. Bu çocuğu
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bulamazsan, kendini ölmüş bil!" diye kükredi, yumruklarım sıktı,
homurdana homurdana saraya gitti.
Zavallı şehzade bakakaldı (бедный шахзаде застыл: «смотрящим остался»), hiç
kuşkusu yoktu (никаких сомнений не было), bu çocuğu bulamayacaktı (такого
ребенка найти не сможет). Böyle bir çocuğun bulunamayacağını padişah da
bilirdi (что такого ребенка он найти не сможет, падишах тоже знал).
Bilmeseydi, ister miydi (если бы не знал, захотел бы)? İstediği gerçek olacaktı
artık (его желание осуществится теперь: «действительностью станет»),
şehzadeyi öldürecekti (шахзаде убьет). Gözleri yaşlarla doldu şehzadenin (глаза
шахзаде слезами наполнились), karısının yanına gitti (к жене пришел).
"Allahaısmarladık!" diyecekti (прощай, сказать собирался). Ama peri kızı hiç de
öyle üzgün değildi (но фея совсем такой грустной не была).
"Üzülme, ağlama, kocacığım (не грусти, не плачь, муженек). Oduncunun güzel
sesli kızını bul hemen (с красивым голосом дочь дровосека найди сразу же),
ona yalvar, küçük su birikintisinin önüne gitsin bu gece (ее умоляй, пусть к озеру
пойдет этой ночью). En güzel türkülerini söylesin (самые красивые песни свои
пусть споет). Ortanca ablam duyar da yanına gelirse (если моя средняя сестра
услышит и к ей придет), 'Küçük kardeşin zor durumda, yeni doğan çocuğunu ona
gönder desin,'" dedi (твоя младшая сестра в трудном положении,
новорожденного ребенка ей пошли, пусть скажет).
Oduncunun küçük kızı çok hastaydı (дочь дровосека была очень больна), ateşler
içindeydi (жар был у нее). Ama şehzadenin sözlerini duyar duymaz her şeyi
unuttu (но слова шахзаде услышав, обо всем позабыла), kalkıp giyindi (встала
и оделась).
"Elimden geleni yaparım," dedi (все, что смогу, сделаю, сказала).
Zavallı şehzade bakakaldı, hiç kuşkusu yoktu, bu çocuğu bulamayacaktı.
Böyle bir çocuğun bulunamayacağını padişah da bilirdi. Bilmeseydi, ister
miydi? istediği gerçek olacaktı artık, şehzadeyi öldürecekti. Gözleri yaşlarla
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doldu şehzadenin, karısının yanına gitti. "Allahaısmarladık!" diyecekti. Ama
peri kızı hiç de öyle üzgün değildi.
"Üzülme, ağlama, kocacığım. Oduncunun güzel sesli kızını bul hemen, ona
yalvar, küçük su birikintisinin önüne gitsin bu gece. En güzel türkülerini
söylesin. Ortanca ablam duyar da yanına gelirse, 'Küçük kardeşin zor
durumda, yeni doğan çocuğunu ona gönder desin,'" dedi.
Oduncunun küçük kızı çok hastaydı, ateşler içindeydi. Ama şehzadenin
sözlerini duyar duymaz her şeyi unuttu, kalkıp giyindi.
"Elimden geleni yaparım," dedi.
Canını dişine taktı (набралась терпения: «свою душу в зубы зажала»; takmak —
прицеплять), inleye inleye su birikintisine gitti (охая, к озерцу пошла). Oturdu,
ayın doğmasını bekledi (села, восхода луны стала ждать). Ay doğdu, güzel kız,
türkülerine başladı (луна взошла, и красавица песни начала петь). Hastaydı, her
yanı sızlıyordu (она была больна, все у нее болело: «каждая сторона ее»), ama
en güzel türkülerini o gece söyledi (но самые красивые песни в ту ночь спела),
güzel sesi hiçbir zaman böylesine güzel olmamıştı (ее красивый голос никогда
еще таким красивым не был). Söyledi, söyledi (пела, пела), her şey sustu (все
умолкло), yalnız onun türküsü duyuldu (только ее песня была слышна; duymak
— чувствовать, слышать; duyulmak — ощущаться, слышаться). Ama ak
kanatlı, güzel peri görünmedi (но с белоснежными крыльями красивая фея не
появилась; görmek — видеть; görünmek — виднеться, показываться).
Oduncunun küçük kızı, 'Oduncunun kızının türküsü'ne geldi, onu da söyledi (дочь
дровосека к песне дочери дровосека перешла, и ее тоже спела). Bitirince bir
ses duydu (окончив, голос улышала): "O türküyü bir daha söyle, bir daha söyle
(эту песню еще раз спой, еще раз спой)!" diyordu bu ses (говорил этот голос),
peri kızının sesiydi (это был голос феи). Oduncunun küçük kızı bir daha söyledi
(дочь дровосека еще раз спела). Ak kanatlı peri kızı gene görünmedi (фея с
белоснежными крыльями снова не появилась), ama uzaklardan sesi geldi (но
издалека голос послышался). "Bir daha söyle, ne olur, bir daha söyle o türküyü
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(еще раз спой, пожалуйста, еще раз спой эту песню; ne olur — что будет = во
что бы то ни стало). Dileğini biliyorum, gerçekleştirmeye çalışacağım (твое
желание я знаю, осуществить постараюсь). Sen türkünü söylemeye bak (ты
свою песню петь продолжай: «на пение песни смотри»)!" diyordu. Güzel kızın
gücü tükenmişti (у красавицы силы кончались), ama dayandı, türküsünü bir daha
söyledi (но вытерпела, песню еще раз спела).
Canını dişine taktı, inleye inleye su birikintisine gitti. Oturdu, ayın doğmasını
bekledi. Ay doğdu, güzel kız, türkülerine başladı. Hastaydı, her yanı
sızlıyordu, ama en güzel türkülerini o gece söyledi, güzel sesi hiçbir zaman
böylesine güzel olmamıştı. Söyledi, söyledi, her şey sustu, yalnız onun türküsü
duyuldu. Ama ak kanatlı, güzel peri görünmedi. Oduncunun küçük kızı,
"Oduncunun kızının türküsü"ne geldi, onu da söyledi. Bitirince bir ses duydu:
"O türküyü bir daha söyle, bir daha söyle!" diyordu bu ses, peri kızının
sesiydi. Oduncunun küçük kızı bir daha söyledi. Ak kanatlı peri kızı gene
görünmedi, ama uzaklardan sesi geldi. "Bir daha söyle, ne olur, bir daha söyle
o türküyü. Dileğini biliyorum, gerçekleştirmeye çalışacağım. Sen türkünü
söylemeye bak!" diyordu. Güzel kızın gücü tükenmişti, ama dayandı,
türküsünü bir daha söyledi.
Ak kanatlı peri kızı gene seslendi (фея с белоснежными крыльями снова
проговорила): "Eksik olma, eksik olma (благодарю, благодарю: «недостатка,
нехватки да не будет»), bana büyük iyilik ettin (мне большую услугу оказала),
hastaydım, acılarımı dindirdin (я была больна, ты мою боль прекратила).
Dileğin gerçekleşecek, artık gidebilirsin!" dedi (твое желание сбудется, теперь
можешь идти, сказала). Oduncunun kızı gidemedi (дочь дровосека уйти не
могла), hasta, yorgun, bitkindi, uzandı kaldı (больная, уставшая, обессиленная,
лежать осталась: «растянулась-осталась»). Ay batmış, yıldızlar silinmişti (луна
села, звезды исчезли; silmek — стирать; silinmek — стираться, исчезать),
güneş de doğmak üzereydi (солнце уже взошло почти).
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Güneş doğdu (солнце взошло), yavaş yavaş yükseldi (медленно поднялось),
kötü yürekli padişah (злой падишах: «с плохим сердцем»; yürek — сердце),
adamlarını yanına alıp küçük oğlunun evine geldi (своих людей созвал и к
младшему сыну в дом пришел). Celladı da yanında getirmişti (и палача с собой
привел), isteğinin yerine getirilemeyeceğinden hiç kuşkusu yoktu artık (то, что
его желание неисполнимо, сомнений у него не было). Mermer basamaklardan
yukarı çıktı (по мраморным ступеням наверх поднялся). Gelinini gördü
(невестку увидел), yanına gitti (к ней подошел), kulağına eğildi (к уху ее
наклонился): "Bugün benim karım olacaksın!" dedi (сегодня моей женой
станешь, сказал). Sonra da oğluna döndü (потом к сыну повернулся):
"Bizim çocuk gelmedi mi?" diye sordu (наш ребенок еще не появился, спросил).
Ak kanatlı peri kızı gene seslendi: "Eksik olma, eksik olma, bana büyük iyilik
ettin, hastaydım, acılarımı dindirdin. Dileğin gerçekleşecek, artık
gidebilirsin!" dedi. Oduncunun kızı gidemedi, hasta, yorgun, bitkindi, uzandı
kaldı. Ay batmış, yıldızlar silinmişti, güneş de doğmak üzereydi.
Güneş doğdu, yavaş yavaş yükseldi, kötü yürekli padişah, adamlarını yanına
alıp küçük oğlunun evine geldi. Celladı da yanında getirmişti, isteğinin yerine
getirilemeyeceğinden hiç kuşkusu yoktu artık. Mermer basamaklardan
yukarı çıktı. Gelinini gördü, yanına gitti, kulağına eğildi: "Bugün benim
karım olacaksın!" dedi. Sonra da oğluna döndü:
"Bizim çocuk gelmedi mi?" diye sordu.
Şehzade sapsarı kesildi (шахзаде побелел; sarı — желтый; sapsarı — желтыйпрежелтый; kesmek — резать; kesilmek — кроиться, превращаться), başını
önüne eğdi (голову опустил), bir şey söyleyemedi (ничего сказать не мог).
"Yok, değil mi? "dedi kötü padişah (нет, не так ли, сказал злой падишах).
"İstediğimi yapmadın, sözümü dinlemedin (то, что я хотел, не сделал ты, меня
не послушался). Padişahın sözünü dinlememenin cezasını bilirsin (с тем, кто
падишаха ослушается, что ждет, ты знаешь; ceza — кара). Hemen şimdi
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öleceksin!" diye homurdandı (сейчас же ты умрешь, проворчал).
Ama bu sırada ayak sesleri geldi aşağıdan (но в этот момент звук шагов
раздался снизу), çok geçmedi, önlerinde yeni doğmuş bir bebek belirdi (немного
погодя: «много не прошло» перед ними новорожденный младенец появился).
Minicikti, göbeği bile kesilmemişti (крохотный, с еще не перерезанной
пуповиной), ama büyümüş de küçülmüş gibiydi (но взрослый, выросший, и
уменьшившийся словно). Yürüyüşü askerleri andırıyordu (его походка военную
напоминала). Omzuna bir küçük tüfek asmış (на плечо он маленькое ружье
повесил), eline ufacık bir kılıç almıştı (в руку крохотный меч взял). Padişaha
doğru yürüdü (к падишаху подошел):
Şehzade sapsarı kesildi, başını önüne eğdi, bir şey söyleyemedi.
"Yok, değil mi? "dedi kötü padişah. "İstediğimi yapmadın, sözümü
dinlemedin. Padişahın sözünü dinlememenin cezasını bilirsin. Hemen şimdi
öleceksin!" diye homurdandı.
Ama bu sırada ayak sesleri geldi aşağıdan, çok geçmedi, önlerinde yeni
doğmuş bir bebek belirdi. Minicikti, göbeği bile kesilmemişti, ama büyümüş
de küçülmüş gibiydi. Yürüyüşü askerleri andırıyordu. Omzuna bir küçük
tüfek asmış, eline ufacık bir kılıç almıştı. Padişaha doğru yürüdü:
"Padişahım, beni istemişsiniz (мой падишах, ты меня захотел), işte geldim,
buyruklarınızı bekliyorum!" dedi (вот я пришел, твоих приказов жду, сказал).
Sonra da önünde dimdik durdu (потом перед ним в струнку вытянулся: «очень
прямым остановился»; dik — вертикальный; dimdik — очень прямой). Kötü
yürekli padişah öyle donup kaldı (злой падишах так и остолбенел). Ummadığı
bir şeyle karşılaşmıştı (с неожиданной вещью столкнулся; ummak —
надеяться), ne söyleyeceğini bilemedi (что сказать, не мог знать). En sonunda
gülümsemeye çalıştı (в конце концов, улыбнуться попытался):
"Güzel bir şey yap da görelim," diye yanıtladı (хорошее что-нибудь сделай,
посмотрим, ответил).
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Mini mini bebek gülümsedi (крохотный младенец улыбнулся): "Başüstüne,
padişahım, yapayım!" dedi (слушаюсь, мой падишах, сделаю, сказал). Kılıcını
havaya kaldırdı (меч в воздух поднял), sonra birden var gücüyle salladı (потом
вдруг со всей силы взмахнул). Padişahın başı bir yana (голова падишаха в одну
сторону), bedeni bir yana yuvarlandı (туловище в другую покатились). Bebek
padişahın başına doğru gitti (младенец к голове падишаха подошел), tacını
çıkarıp aldı (корону снял), getirdi, küçük şehzadenin başına geçirdi (принес и
младшему шахзаде не голову надел).
"Padişahım, şimdi ferman senindir!" dedi (мой падишах, теперь власть
принадлежит тебе, сказал; ferman — повеление, указ).
"Padişahım, beni istemişsiniz, işte geldim, buyruklarınızı bekliyorum!" dedi.
Sonra da önünde dimdik durdu. Kötü yürekli padişah öyle donup kaldı.
Ummadığı bir şeyle karşılaşmıştı, ne söyleyeceğini bilemedi. En sonunda
gülümsemeye çalıştı:
"Güzel bir şey yap da görelim," diye yanıtladı.
Mini mini bebek gülümsedi: "Başüstüne, padişahım, yapayım!" dedi. Kılıcını
havaya kaldırdı, sonra birden var gücüyle salladı. Padişahın başı bir yana,
bedeni bir yana yuvarlandı. Bebek padişahın başına doğru gitti, tacını çıkarıp
aldı, getirdi, küçük şehzadenin başına geçirdi.
"Padişahım, şimdi ferman senindir!" dedi.
Genç padişah yanıt verecekti (молодой падишах хотел было ответить: «ответ
дать»), ama zaman kalmadı (но времени не было). Tam ağzını açacağı sırada
(как только он рот открыл), gökten üç kırmızı elma düştü (с неба три красных
яблока упали). Genç padişah şaşırıp kaldı (молодой падишах остолбенел:
«пораженным остался»).
Üç elmanın birini ikiye böldüler (из трех яблок одно напополам поделили).
Yarısını peri kızı, yarısını genç padişah yedi (половину — фея, половину
молодой падишах съел). Artık mutluluk içinde, barış içinde bir yaşam sürecekler
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demekti (отныне они в счастье и мире будут жить: «жизнь тянуть, значит»).
Üç elmanın ikincisi su birikintisine doğru yuvarlandı (второе из трех яблок к
озеру укатилось). Hasta kızın yanına vardı, dile geldi (к больной девушке
подкатилось, произнесло): "Beni yersen, her dileğin gerçekleşir, güzel kız!" dedi
(если меня съешь, любое твое желание исполнится, красавица). Oduncunun
küçük kızı kırmızı elmayı aldı (младшая дочь дровосека красное яблоко взяла),
sevgiyle göğsüne bastırdı (с любовью к груди прижала): "Şehzadeyi seviyorum,
dileklerim onun üstüne (шахзаде я люблю, все мои желания о нем). Bu elmayı
ona saklarım (это яблоко для него сохраню: «ему спрячу»), güç bir duruma
düşerse (в трудное положение если попадет), ona veririm (ему отдам)," diye
söylendi (сказала).
Genç padişah yanıt verecekti, ama zaman kalmadı. Tam ağzını açacağı sırada,
gökten üç kırmızı elma düştü. Genç padişah şaşırıp kaldı.
Üç elmanın birini ikiye böldüler. Yarısını peri kızı, yarısını genç padişah yedi.
Artık mutluluk içinde, barış içinde bir yaşam sürecekler demekti.
Üç elmanın ikincisi su birikintisine doğru yuvarlandı. Hasta kızın yanına
vardı, dile geldi: "Beni yersen, her dileğin gerçekleşir, güzel kız!" dedi.
Oduncunun küçük kızı kırmızı elmayı aldı, sevgiyle göğsüne bastırdı:
"Şehzadeyi seviyorum, dileklerim onun üstüne. Bu elmayı ona saklarım, güç
bir duruma düşerse, ona veririm," diye söylendi.
Mini mini bebek yere eğildi (крохотный младенец к земле нагнулся). Üçüncü
elmayı çok beğenmişti (третье яблоко очень ему понравилось), alıp yemek istedi
(поднять и съесть захотел). Ama elma birdenbire yuvarlanıverdi (но яблоко
вдруг покатилось). Yuvarlandıkça hızlandı (покатилось все быстрее; hız —
скорость; hızlanmak — набирать скорость). Sonra bir çukura girip saklandı
(потом в яму попало и исчезло). Bebeğin bütün çabaları boşa gitti (младенца все
усилия были напрасны), üçüncü elmayı bulamadı (третье яблоко найти не
смог). Yüzyıllardan sonra bir derviş buldu o elmayı (сотни лет спустя один
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дервиш нашел это яблоко; yıl — год). Aldı, büyük bir kentte bir küçük eve
getirdi (взял и в большом городе в маленький дом принес). Geceydi, saat ikiydi,
herkes uykudaydı (была ночь, два часа, все спали: «были во сне»). Küçük evde
kara kuru bir delikanlı vardı (в маленьком доме худощавый юноша жил; kuru —
сухой). Uykusuzluk gözlerini kızartmıştı (от бессоницы глаза его покраснели).
Ak sakallı derviş geldiği zaman (когда белобородый дервиш появился),
delikanlı bu masalı yeni bitirmişti (юноша эту сказку только что закончил).
Başını kaldırdı (голову поднял). Dervişe baktı (на дервиша посмотрел).
Mini mini bebek yere eğildi. Üçüncü elmayı çok beğenmişti, alıp yemek istedi.
Ama elma birdenbire yuvarlanıverdi. Yuvarlandıkça hızlandı. Sonra bir
çukura girip saklandı. Bebeğin bütün çabaları boşa gitti, üçüncü elmayı
bulamadı. Yüzyıllardan sonra bir derviş buldu o elmayı. Aldı, büyük bir
kentte bir küçük eve getirdi. Geceydi, saat ikiydi, herkes uykudaydı. Küçük
evde kara kuru bir delikanlı vardı. Uykusuzluk gözlerini kızartmıştı. Ak
sakallı derviş geldiği zaman, delikanlı bu masalı yeni bitirmişti. Başını
kaldırdı. Dervişe baktı.
Derviş bulduğu elmayı ona uzattı (дервиш найденное яблоко ему протянул),
"Bu elmayı yediğin zaman bütün dileklerin gerçek olacak, ne dilersen dile!" dedi
(это яблоко когда съешь, все твои желания исполнятся, что хочешь, желай,
сказал). Delikanlı elmayı aldı, evirdi, çevirdi, uzun uzun baktı (юноша яблоко
взял, покрутил, повертел, долго-долго на него смотрел). Demek her isteği
gerçekleşebilirdi şimdi (значит, все что ему хотелось, могло сбыться теперь),
isterse ölümden bile kurtulabilirdi (если захочет, от смерти даже избавиться
сможет). "Çocuklar beni unutmasınlar (дети пусть меня не забывают), başka bir
şey istemem!" dedi (больше ничего не хочу, сказал). "Bunu alın, ben istemem,
çocukların olsun (это забери, мне не нужно, пусть это детям принадлежит)!"
Sihirli elmayı dervişe geri verdi (волшебное яблоко дервишу назад отдал).
Yeseydi, dileği gerçek olacaktı (если бы съел его, желание его исполнилось бы),
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çocuklar hep anımsayacaklardı kendisini (дети бы всегда помнили его),
yemeyince dileğini gerçekleştirmek çocuklara kaldı (а так как он не съел,
осуществление его желания в руках детей осталось).
Çocuklar, beni unutmayın (дети, меня не забывайте)!
Derviş bulduğu elmayı ona uzattı, "Bu elmayı yediğin zaman bütün dileklerin
gerçek olacak, ne dilersen dile!" dedi. Delikanlı elmayı aldı, evirdi, çevirdi,
uzun uzun baktı. Demek her isteği gerçekleşebilirdi şimdi, isterse ölümden
bile kurtulabilirdi. "Çocuklar beni unutmasınlar, başka bir şey istemem!"
dedi. "Bunu alın, ben istemem, çocukların olsun!" Sihirli elmayı dervişe geri
verdi. Yeseydi, dileği gerçek olacaktı, çocuklar hep anımsayacaklardı
kendisini, yemeyince dileğini gerçekleştirmek çocuklara kaldı.
Çocuklar, beni unutmayın!

Sümüklüböcek
Sümüklüböcek hepimiz gibi bir böcekti (улитка таким, как все мы, был
насекомым/букашкой/моллюском; böcek — насекомое; sümük — сопли, слизь;
sümüklü — слизистый). Ahım şahım bir böcek değildi öyle (броским насекомым
он не был), kara kuru bir şeydi (неприметным был существом), dışarıdan
bakanlar için hiçbir çekiciliği yoktu (для со стороны смотрящих никакой
привлекательности в нем не было). Ama pek çirkin de sayılmazdı (но и
уродливым он не считался), istendi mi sevilebilirdi (если надо, мог и
понравиться). Bütün böcekler hep öyle pırıl pırıl (все насекомые такими
яркими), hep öyle renk renk (такими разноцветными) olmazlardı ya (не бывают
же), her böcek her bakanın gözlerini kamaştırmazdı ya (каждое насекомое
смотрящему глаза не ослепляет)! Azdı öyle böcekler (мало было таких
насекомых), sümüklüböcek çoğunluktandı (улитка был из большинства),
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bakanların gözlerini kamaştırmayan sürü sürü böceklerden biriydi (смотрящих
глаза не ослепляющих, из простых насекомых одним он был). Ayrıca, kendisi
de önemsemezdi böyle şeyleri (кроме того, и сам он не придавал значения
таким вещам; önem — значение, важность; önemsemek — придавать
значение), gözle ilgili şeyler üzerinde durmazdı (глазами на интересных вещах
не останавливался).
Sümüklüböcek hepimiz gibi bir böcekti. Ahım şahım bir böcek değildi öyle,
kara kuru bir şeydi, dışarıdan bakanlar için hiçbir çekiciliği yoktu. Ama pek
çirkin de sayılmazdı, istendi mi sevilebilirdi. Bütün böcekler hep öyle pırıl
pırıl, hep öyle renk renk olmazlardı ya, her böcek her bakanın gözlerini
kamaştırmazdı ya! Azdı öyle böcekler, sümüklüböcek çoğunluktandı,
bakanların gözlerini kamaştırmayan sürü sürü böceklerden biriydi. Ayrıca,
kendisi de önemsemezdi böyle şeyleri, gözle ilgili şeyler üzerinde durmazdı.
Sümüklüböcek içli bir böcekti (улитка был чувствительным насекомым). Zayıftı,
güçsüzdü, sessizdi (худеньким, слабым, тихим: «бессильным, безгласным»).
Öksüz büyümüştü (сиротой вырос). Babasını vurmuşlardı (отца его убили). Şu
koca dünyada anacığından başka (в этом огромном мире, кроме его мамы) hiç
kimsesi yoktu (никого у него не было). Sümüklüböcek kimsesizdi (улитка был
одиночкой). Anası üstüne titrer dururdu (мать над ним тряслась), ama
sümüklüböceği değiştiremezdi (но улитку исправить не могла), herkesin içine
getiremezdi onu (со всеми подружить не могла его: «ввести внутрь»).
Sümüklüböcek hep yalnız gezerdi (улитка все время один гулял). Gezdiği yerler
güzel yerlerdi doğrusu (места, где он был, красивыми местами были, правда),
göğe doğru yükselen koca ağaçlar (к небу поднимающиеся огромные деревья),
terli otlar (мокрые травы; ter — пот, испарина), yağmur sonlarının duru gökleri
(после дождя чистые небеса) yalnızlığım unuttururdu (его одиночество
заставляли забывать). Hep yalnız yaşamıştı (все время в одиночестве жил),
bunun için yalnızlığın acısını bilmezdi (поэтому горя одиночества и не
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понимал).
Sümüklüböcek içli bir böcekti. Zayıftı, güçsüzdü, sessizdi. Öksüz büyümüştü.
Babasını vurmuşlardı. Şu koca dünyada anacığından başka hiç kimsesi yoktu.
Sümüklüböcek kimsesizdi. Anası üstüne titrer dururdu, ama sümüklüböceği
değiştiremezdi, herkesin içine getiremezdi onu. Sümüklüböcek hep yalnız
gezerdi. Gezdiği yerler güzel yerlerdi doğrusu, göğe doğru yükselen koca
ağaçlar, terli otlar, yağmur sonlarının duru gökleri yalnızlığım unuttururdu.
Hep yalnız yaşamıştı, bunun için yalnızlığın acısını bilmezdi.
Yalnızlığın acısını bilmediği için de (горя одиночества не знал, поэтому) mutlu
bir böcek olduğu söylenebilirdi (счастливым насекомым был, можно сказать).
Ne var ki, o da bütün yalnızlar gibi çok düşünürdü (только он, как и все
одиночки, много думал). Uykular bir yana (исключая сон: «сны в одну
сторону»), düşünmediği an yok gibiydi (моментов, когда он не думал, вроде не
было). Pek öyle uyku da uyumazdı (да и особо и не спал), geceleri gözlerini
yıldızlara diker (по ночам глазами на звезды уставится), saatler boyunca
düşünür, düşünürdü (часами напролет думал и думал). Anasını en çok üzen de
buydu (мать его больше всего расстраивало это). Zayıflığı, güçsüzlüğü,
sessizliği, düşünmekten sanırdı (его худоба, слабость, безмолвность из-за
размышлений /происходит/, считала). Düşünmesine engel olmak isterdi (его
размышлениям препятствием быть хотела = хотела воспрепятствовать). Anası
düşünmesine engel olabilseydi (если бы его мать размышлениям преградой
смогла стать), sümüklüböcek mutlu mu, dertli mi olurdu (улитка счастливым ли,
несчастным ли был) güçlü mü, güçsüz mü olurdu (сильным ли, слабым ли был;
güç — сила), orasını kimsecikler bilemez (этого никто не может знать), ama
bugünkü sümüklüböcek olmayacağına kuşku yoktu (но то, что таким, как сейчас,
улитка не был бы, сомнений нет).
Yalnızlığın acısını bilmediği için de mutlu bir böcek olduğu söylenebilirdi. Ne
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var ki, o da bütün yalnızlar gibi çok düşünürdü. Uykular bir yana,
düşünmediği an yok gibiydi. Pek öyle uyku da uyumazdı, geceleri gözlerini
yıldızlara diker, saatler boyunca düşünür, düşünürdü. Anasını en çok üzen de
buydu. Zayıflığı, güçsüzlüğü, sessizliği, düşünmekten sanırdı. Düşünmesine
engel olmak isterdi. Anası düşünmesine engel olabilseydi, sümüklüböcek
mutlu mu, dertli mi olurdu, güçlü mü, güçsüz mü olurdu, orasını kimsecikler
bilemez, ama bugünkü sümüklüböcek olmayacağına kuşku yoktu.
Anası sümüklüböceği bir türlü değiştiremedi (мать улитку никак исправить не
могла). Sümüklüböcek hep sürdürdü düşünmesini (улитка все продолжал
думать). Gün geçtikçe daha çok düşündü (дни прошли, и он еще больше думать
стал). Uyku bile uyumuyor (даже не спит), uyursa da uykusunda düşüncelerinin
düşünü görüyordu (а если и заснет, во сне о своих размышлениях сны видит).
Gittikçe zayıflayıp inceliyor (все больше худеет и тоньше становится), iğneye
ipliğe dönüyordu (чахнет: «в иголку и нитку превращается»; iğneye ipliğe
dönmek — сохнуть, чахнуть, превращаться в спичку, сильно худеть). Anacığı
bu durumu gördükçe için için eriyor (его мать это положение, состояние
замечая, внутренне переживает), iki gözü iki çeşme (обливаясь горючими
слезами: «два глаза — два источника»), ağlayıp duruyordu (плачет все время),
ama sümüklüböcek bir türlü anlamak istemiyordu anasının kaygısını (но улитка
никак понять не хотел матери своей беспокойства). Ona göre en büyük erdem
düşünmek (по его мнению, самое большое достоинство — размышлять), en
büyük zenginlik iyi düşünceler (самое большое богатство — хорошие мысли),
sağlam bilgilerdi (добротные: «здоровые» знания). Bir böcek için daha büyük bir
zenginlik tasarlayamıyor (для насекомого большего богатства представить не
мог; tasarlamak — задумывать; уразуметь), böcekleri uzaktan tanıdığı için de
(насекомых издалека знал потому что) bütün böceklerin aynı düşüncede
olduklarını sanıyordu (что у всех насекомых такие же мысли были, считал).
Anası sümüklüböceği bir türlü değiştiremedi. Sümüklüböcek hep sürdürdü
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düşünmesini. Gün geçtikçe daha çok düşündü. Uyku bile uyumuyor, uyursa
da uykusunda düşüncelerinin düşünü görüyordu. Gittikçe zayıflayıp inceliyor,
iğneye ipliğe dönüyordu. Anacığı bu durumu gördükçe için için eriyor, iki
gözü iki çeşme, ağlayıp duruyordu, ama sümüklüböcek bir türlü anlamak
istemiyordu anasının kaygısını. Ona göre en büyük erdem düşünmek, en
büyük zenginlik iyi düşünceler, sağlam bilgilerdi. Bir böcek için daha büyük
bir zenginlik tasarlayamıyor, böcekleri uzaktan tanıdığı için de bütün
böceklerin aynı düşüncede olduklarını sanıyordu.
Evet, böyle, sümüklüböcek gözlerini yıldızlara dikiyor (да, вот так улитка
глазами на звезды уставится), düşünüyor, düşünüyordu (думает, размышляет).
En sonunda gökte yıldızlar köreliyor (в конце концов, на небе звезды меркнут),
sümüklüböcek iyi düşüncelerin düşleriyle dolu (улитка хорошими мыслями
полный) bir tavşan uykusuna dalıyordu (в чуткий сон: «заячий сон»
погружается). O zaman anacığı kalkıyor (тогда мать его встает), çevresinde dört
dönüyor (вокруг него мечется), şöyle biraz daha rahat (немножко спокойнее),
şöyle biraz daha fazla uyuması için (немного дольше поспал чтобы) aklına ne
eserse (что на ум ей придет; esmek — дуть /о ветре/; прийти /в голову/),
elinden ne gelirse yapıyordu (все что может, делает). Ama çok geçmeden
gökyüzü ağarıyor (но очень скоро небо светлеет), çevrenin böcekleri sabah
türküsüne başlıyorlardı (в округе насекомые утренние песни начинают).
Anacığı küplere biniyordu (бедная мать злится, из себя выходит), hemen dışarı
fırlıyor (сразу же на улицу: «вовне» выскакивает), bütün türküleri susturmak
istiyor (все из песенки прекратить хочет; susmak — молчать; susturmak —
заставить замолчать), böcekler kulak asmayınca da ağzına geleni söylüyordu
(насекомые, внимания не обращая, что хотят: «изо рта идущее», то и поют).
Komşu böceklerin aldırdığı bile yoktu (соседские насекомые даже не обращают
внимание). Yoksul ananın yüzüne karşı gülüyor (бедной матери в лицо
смеются), seslerini büsbütün yükseltiyorlardı (голоса на всю мощь громче
делают). Adını "Cadı" koymuşlardı (имя «ведьма» ей дали: «поставили»), bu da
Мультиязыковой проект Ильи Франка

www.franklang.ru

250

onun kulağına kadar gelmişti (это и до ее ушей дошло), ama ana yüreği bir şey
dinlemiyordu ki (но материнское сердце ничего не слышит же).
Evet, böyle, sümüklüböcek gözlerini yıldızlara dikiyor, düşünüyor,
düşünüyordu. En sonunda gökte yıldızlar köreliyor, sümüklüböcek iyi
düşüncelerin düşleriyle dolu bir tavşan uykusuna dalıyordu. O zaman anacığı
kalkıyor, çevresinde dört dönüyor, şöyle biraz daha rahat, şöyle biraz daha
fazla uyuması için aklına ne eserse, elinden ne gelirse yapıyordu. Ama çok
geçmeden gökyüzü ağarıyor, çevrenin böcekleri sabah türküsüne
başlıyorlardı. Anacığı küplere biniyordu, hemen dışarı fırlıyor, bütün
türküleri susturmak istiyor, böcekler kulak asmayınca da ağzına geleni
söylüyordu. Komşu böceklerin aldırdığı bile yoktu. Yoksul ananın yüzüne
karşı gülüyor, seslerini büsbütün yükseltiyorlardı. Adım "Cadı" koymuşlardı,
bu da onun kulağına kadar gelmişti, ama ana yüreği bir şey dinlemiyordu ki.
Anası böceklerle cebelleşe dursun (пока мать с насекомыми пререкается;
cebelleşmek — пререкаться), sümüklüböcek birden gözlerini açıyor (улитка
вдруг глаза открывает), "Güneş ne kadar da yükselmiş (солнце как уже
поднялось)! Şu böcekler de olmasa hiç uyanamayacağım anlaşılan (если бы не
эти насекомые, совсем бы не смог проснуться, понятное дело), eksik
olmasınlar (спасибо им: «да не будет недостатка»)!" diye söylenerek yerinden
fırlıyor (говорит и с места соскакивает), anasının hazırladığı güzelim yemeklere
el bile sürmeden (к матерью приготовленной еде даже не притронувшись) alıp
başını gidiyordu (незаметно уходил).
Anası böceklerle cebelleşe dursun, sümüklüböcek birden gözlerini açıyor,
"Güneş ne kadar da yükselmiş! Şu böcekler de olmasa hiç uyanamayacağım
anlaşılan, eksik olmasınlar!" diye söylenerek yerinden fırlıyor, anasının
hazırladığı güzelim yemeklere el bile sürmeden alıp başını gidiyordu.
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Bir bahar sabahı gene alıp başını gitmişti (одним весенним утром снова
незаметно улетел). İnceydi, sıskaydı (худой был и хилый), ama hiç yorgunluk
duymuyordu (но совсем усталости не чувствовал). Ne zamandır sağına soluna
bakmadan (сколько времени уже, направо и налево не оглядываясь) yürüyüp
duruyordu (полз: «пешком шел»). Birdenbire kulağına bir ses geldi (вдруг он
услышал звук: «в ухо ему звук зашел»), irkildi, duruverdi (вздрогнул, тут же
остановился; durmak — останавливаться; duruvermek — тут же, сразу
останавливаться). Duyduğu seslerin hiçbirine benzemiyordu bu ses (из
услышанных им звуков ни на один не был похож этот звук), çok da uzaklardan
gelir gibiydi (очень издалека шел казалось). Garipti (был странный),
duyulmadık bir sesti (необычный: «неслыханный» звук), ne ağıda, ne gülüşe (ни
на плач, ни на смех), ne türküye benziyordu (ни на песню не был похож).
Sümüklüböcek olduğu yerde kalakalmıştı (улитка на месте застыл),
Sümüklüböcek birdenbire vurulmuştu bu sese (улитка вдруг влюбился в этот
звук). "Çok görmüş, çok düşünmüş, çok çekmiş bir yaratığın sesi olmalı (много
повидавшего, много размышлявшего, много испытавшего создания это голос
должен быть), başka türlü olamaz," diye düşünüyordu (по-другому быть не
должно, думал он). Kimi insanların yüzlerine bakarak içlerini anladıklarını sanan
(на некоторых, кто, на лицо посмотрев, душу понять может) kimi insanlara
benziyordu bu bakımdan (на некоторых людей он был похож, с этой точки
зрения).
Bir bahar sabahı gene alıp başını gitmişti. İnceydi, sıskaydı, ama hiç
yorgunluk duymuyordu. Ne zamandır sağına soluna bakmadan yürüyüp
duruyordu. Birdenbire kulağına bir ses geldi, irkildi, duruverdi. Duyduğu
seslerin hiçbirine benzemiyordu bu ses, çok da uzaklardan gelir gibiydi.
Garipti, duyulmadık bir sesti, ne ağıda, ne gülüşe, ne türküye benziyordu.
Sümüklüböcek olduğu yerde kalakalmıştı, Sümüklüböcek birdenbire
vurulmuştu bu sese. "Çok görmüş, çok düşünmüş, çok çekmiş bir yaratığın
sesi olmalı, başka türlü olamaz," diye düşünüyordu. Kimi insanların yüzlerine
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bakarak içlerini anladıklarım sanan kimi insanlara benziyordu bu bakımdan.
Sesin geldiği yere doğru yürümeye başladı (к месту, откуда голос шел, ползти
начал). Kendinde değildi, sarhoş gibiydi (он был не в себе, опьянен словно). En
sonunda bir ağacın dibinde durdu (в конце концов, у дерева: «у основания
дерева» остановился). Kocaman bir ağaçtı (огромным было дерево), gövdesinin
kabukları yarık yarıktı (его ствола кора вся в трещинах была). Bu yarıklardan
birinin içinde küçücük bir koza vardı (в одной из этих трещин маленький кокон
лежал). Sesin kozadan geldiğim anladı (то, что голос из кокона шел, понял).
Yavaş yavaş ağacın gövdesine tırmandı (медленно на ствол дерева заполз),
usulca yanına geldi kozanın (осторожно подполз к кокону), durup dinledi
(остановился и прислушался). Kozanın içinde görünmeyen bir kadın ağlıyordu
(у кокона внутри невидимая девушка плакала). Ama nasıl ağlıyordu, nasıl
ağlıyordu (и как рыдала, как рыдала)! Sümüklüböceğin gözleri yaşardı
(улиткины глаза прослезились), sümüklüböcek de ağladı (улитка тоже
заплакал). Sümüklüböcek hiç böyle olmamıştı (с улиткой никогда такого не
было). Ne tuhaf (как странно)! Hiçbir şey düşünemiyordu artık (ни о чем не мог
думать больше), yalnız bir bambaşka ağıt duyuyordu (только непонятный плач
слышит), yalnız ağlıyordu (только рыдает). Neden sonra kendini topladı (через
какое-то время себя в руки взял), gözlerini sildi (глаза вытер). Kozadaki kadının
ağıdı da durmuştu (в коконе девушкин плач тоже прекратился). Sümüklüböcek
kozaya biraz daha yaklaştı (улитка к кокону еще немного приблизился).
Sesin geldiği yere doğru yürümeye başladı. Kendinde değildi, sarhoş gibiydi.
En sonunda bir ağacın dibinde durdu. Kocaman bir ağaçtı, gövdesinin
kabukları yarık yarıktı. Bu yarıklardan birinin içinde küçücük bir koza vardı.
Sesin kozadan geldiğim anladı. Yavaş yavaş ağacın gövdesine tırmandı, usulca
yanına geldi kozanın, durup dinledi. Kozanın içinde görünmeyen bir kadın
ağlıyordu. Ama nasıl ağlıyordu, nasıl ağlıyordu! Sümüklüböceğin gözleri
yaşardı, sümüklüböcek de ağladı. Sümüklüböcek hiç böyle olmamıştı. Ne
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tuhaf! Hiçbir şey düşünemiyordu artık, yalnız bir bambaşka ağıt duyuyordu,
yalnız ağlıyordu. Neden sonra kendini topladı, gözlerini sildi. Kozadaki
kadının ağıdı da durmuştu. Sümüklüböcek kozaya biraz daha yaklaştı.
"Nedir derdin (какое у тебя горе)?" diye sordu (спросил).
Kozadaki kadın da onun ağladığını duymuştu (в коконе: «к кокону
относящаяся» девушка и его плач тоже слышала).
"Senin derdin nedir?" dedi (а твое горе какое, спросила).
Sümüklüböcek duralamadı bile (улитка не запинаясь даже):
"Benim derdim sensin!" diye yanıtladı (мое горе — это ты, ответил).
Kozadaki kadın önce inanmadı (в коконе девушка сначала не поверила), ama
sonra ister istemez inandı (но потом пришлось: «хотела-не хотела» поверить):
Sümüklüböcek kozanın başından hiç ayrılmadı bir daha (улитка от кокона
больше не отлучался ни разу).
"Nedir derdin?" diye sordu.
Kozadaki kadın da onun ağladığını duymuştu.
"Senin derdin nedir?" dedi.
Sümüklüböcek duralamadı bile:
"Benim derdim sensin!" diye yanıtladı.
Kozadaki kadın önce inanmadı, ama sonra ister istemez inandı:
Sümüklüböcek kozanın başından hiç ayrılmadı bir daha.
Kozanın içindeki kadın bir kelebekti (девушка внутри кокона была бабочкой).
Kelebeklerin kanatları çıkmadan önce (пока у бабочки крылья не вырастут) bir
süre karanlık bir kozada kalmaları (какое-то время в темном коконе надо
оставаться) en büyük, en gerçek sevinçlerin acılardan, karanlıklardan sonra
geldiğini (самая большая радость, после горя, после темноты придет)
anlasınlar diyeydi (понятно было). Ama sümüklüböcek ona birdenbire vurulmuştu
(но улитка в нее вдруг влюбился), kara günler yaşamasına gönlü elvermedi
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(темные дни для ее жизни его сердце не давало = не допускало = не хотело
его сердце, чтобы ей плохо жилось; gönül — сердце), sevdiğine karanlığı
unutturmak istedi (любимую о темноте забыть заставить захотел). Başardı da (и
у него получилось). Ne derlerse desinler (пусть, что хотят, говорят), kelebek en
iyi günlerini karanlık kozada geçirdi (бабочка свои самые хорошие дни в
темном коконе провела). Sümüklüböcek kelebeğin bir dakika dertlenmemesi için
canını bile verirdi (улитка за то, чтобы бабочка минуты даже не страдала,
душу готов был отдать). Hiç ayrılmıyordu yanından (совсем не отлучался от
нее), umut dolu (надежды полные), yaşam dolu (жизни полные) güzel şeyler
söylüyordu (красивые слова говорил).
Kozanın içindeki kadın bir kelebekti. Kelebeklerin kanatları çıkmadan önce
bir süre karanlık bir kozada kalmaları en büyük, en gerçek sevinçlerin
acılardan, karanlıklardan sonra geldiğini anlasınlar diyeydi. Ama
sümüklüböcek ona birdenbire vurulmuştu, kara günler yaşamasına gönlü
elvermedi, sevdiğine karanlığı unutturmak istedi. Başardı da. Ne derlerse
desinler, kelebek en iyi günlerini karanlık kozada geçirdi. Sümüklüböcek
kelebeğin bir dakika dertlenmemesi için canını bile verirdi. Hiç ayrılmıyordu
yanından, umut dolu, yaşam dolu güzel şeyler söylüyordu.
Çok şey biliyordu (очень много знал), bildiklerini (то, что знал), vardığı
sonuçları anlatıyordu ona (сделанные им выводы рассказывал ей), gündüz
güneşi, gece yıldızları anlatıyordu (днем о солнце, ночью о звездах
рассказывал). Çok güzel bir şarkı vardır (очень красивая песня есть), bir yıldıza
gönül vermiş bir sürüngenden söz eder (о звезду полюбившем пресмыкающемся
рассказывает). Sümüklüböcek o sürüngen gibi değildi (улитка таким не был),
bilgili böcekti (знающим насекомым был), yıldızların böcek olmadıklarını (то,
что на звездах насекомых нет), böcek olmadıkları için de (а из-за того, что
насекомых нет) yıldızlara gönül verilemeyeceğini bilirdi (звезды полюбить
нельзя, знал). Kozadaki kadına (девушке в коконе) yıldızların dünyalar kadar
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büyük (что звезды, как миры, огромны), alabildiğine uzak olduklarını
söylüyordu (невозможно далеки, рассказывал; almak — брать; alabilmek —
мочь взять). Kozadaki kadına gelince (что касается девушки в коконе), bunca
bilgisinden dolayı (из-за того, что он это знал) sümüklüböceğe duyduğu
hayranlığı saklayamıyordu (к улитке испытываемого восхищения не могла
скрыть). Ama sümüklüböcek övülmeyi sevmezdi nedense (но улитка похвалы не
любил почему-то), sözü hemen değiştiriveriyordu (разговор сразу переводил на
что-нибудь другое; değiştirmek — переменить; değiştirivermek — сразу
переменить). Durmadan konuşuyorlardı (без остановки разговаривали).
Çok şey biliyordu, bildiklerini, vardığı sonuçları anlatıyordu ona, gündüz
güneşi, gece yıldızları anlatıyordu. Çok güzel bir şarkı vardır, bir yıldıza
gönül vermiş bir sürüngenden söz eder. Sümüklüböcek o sürüngen gibi
değildi, bilgili böcekti, yıldızların böcek olmadıklarını, böcek olmadıkları için
de yıldızlara gönül verilemeyeceğini bilirdi. Kozadaki kadına yıldızların
dünyalar kadar büyük, alabildiğine uzak olduklarını söylüyordu. Kozadaki
kadına gelince, bunca bilgisinden dolayı sümüklüböceğe duyduğu hayranlığı
saklayamıyordu. Ama sümüklüböcek övülmeyi sevmezdi nedense, sözü hemen
değiştiriveriyordu. Durmadan konuşuyorlardı.
Konuşmak, anlaşmak, sevmek ne güzel şeydi (разговаривать, понимать друг
друга, любить — как же хорошо), iki olmak ne güzel şeydi (вдвоем быть как
же хорошо)! Sümüklüböcek yalnızlığın korkunçluğunu yeni yeni anlıyordu
(улитка ужас своего одиночества только-только понимать начал). Gecenin
ilerlemiş saatlerinde (ночными часами; ilerlemek — двигаться вперед,
продвигаться), kelebeğin uykusu gelince (когда бабочка в сон погружалась),
sümüklüböcek ninniler söylüyordu ona (улитка колыбельные пел ей). Kelebek
uyumuş da olsa sümüklüböcek ninniyi sürdürüyor (бабочка если даже и спала,
улитка колыбельные продолжал), coştukça coşuyordu (был очень взволнован),
çünkü belki de en iyi (потому что, может быть, самые хорошие), en güzel
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(самые красивые), en gerçek şeyleri (самые настоящие вещи) bu yarı yalnızlık
içinde (в этом неполном одиночестве; yarı — половина), bu ninnilerde
söylüyordu (в этих колыбельных пел). Sabahları kelebeği türkülerle
uyandırıyordu (по утрам бабочку песнями будил). Sonra birlikte geçirecekleri
güzel günlerden söz ediyorlardı (потом о тех днях, которые будут переживать
вместе, разговаривали). Güzel günler her sabah biraz daha yaklaşıyordu
(прекрасные дни с каждым утром все: «немного еще» приближались).
Konuşmak, anlaşmak, sevmek ne güzel şeydi, iki olmak ne güzel şeydi!
Sümüklüböcek yalnızlığın korkunçluğunu yeni yeni anlıyordu. Gecenin
ilerlemiş saatlerinde, kelebeğin uykusu gelince, sümüklüböcek ninniler
söylüyordu ona. Kelebek uyumuş da olsa sümüklüböcek ninniyi sürdürüyor,
coştukça coşuyordu, çünkü belki de en iyi, en güzel, en gerçek şeyleri bu yarı
yalnızlık içinde, bu ninnilerde söylüyordu. Sabahları kelebeği türkülerle
uyandırıyordu. Sonra birlikte geçirecekleri güzel günlerden söz ediyorlardı.
Güzel günler her sabah biraz daha yaklaşıyordu.
Bir gün oldu (однажды свершилось), beklenen gün doğuverdi (ожидаемый день
наступил).
Kelebek kozayı delip çıktı (бабочка, кокон прорвав, вылезла; delmek —
продырявливать; прокалывать). Çok güzeldi (очень красивой была),
kanatlarının güzel rengi yağmur sonu göklerini düşündürüyordu (крыльев ее
красивый цвет небо после дождя напоминал), ne hoş bir maviydi (какой был
приятный синий)! Sümüklüböcek çok yorulmuştu (улитка очень устал), bitkindi
(был очень изнурен), uykusuzluk canına okumuştu (бессонница его измучила),
elinde olmadan uyumuştu o sırada (невольно заснул он тогда). Kelebek de
uyandırmadı (а бабочка его не разбудила). Nedense bir tuhaf olmuştu (почемуто странно получилось). "Uyusun," diye düşündü (пусть поспит, подумала).
Sümüklüböceği alnından öptü (улитку в лоб поцеловала), sonra usulca uçtu
(потом осторожно улетела). Uçmanın, yeryüzünü yeniden görmenin (из-за того,
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что летала, мир снова видела) sonsuz sevinci içindeydi (бесконечно счастлива
была). Bütün gün uçtu (целый день летала). Kanatlarının gök mavisine bütün
böcekler bayıldılar (ее крыльев небесной синевой насекомые восхищаются),
gözleri kamaştı (их глаза слепнут, становятся ослепленными /ее красотой/).
Bütün böcekler onunla dost olmak istediler (все насекомые с ней подружиться:
«другом стать» захотели). Ama her isteyen yanma yaklaşamadı (но все
желающее к ней приблизиться не могли), öyle güzeldi ki (такой она была
красивой), yanında rahatça (что рядом легко), çekinmeden (не стесняясь),
gözleri kamaşıp dili tutulmadan (ослепленным будучи, язык не проглотив)
konuşabilmek her böceğin göze alabileceği bir şey değildi (разговаривать с ней
не каждому насекомому под силу было).
Bir gün oldu, beklenen gün doğuverdi.
Kelebek kozayı delip çıktı. Çok güzeldi, kanatlarının güzel rengi yağmur sonu
göklerini düşündürüyordu, ne hoş bir maviydi! Sümüklüböcek çok
yorulmuştu, bitkindi, uykusuzluk canına okumuştu, elinde olmadan
uyumuştu o sırada. Kelebek de uyandırmadı. Nedense bir tuhaf olmuştu.
"Uyusun," diye düşündü. Sümüklüböceği alnından öptü, sonra usulca uçtu.
Uçmanın, yeryüzünü yeniden görmenin sonsuz sevinci içindeydi. Bütün gün
uçtu. Kanatlarının gök mavisine bütün böcekler bayıldılar, gözleri kamaştı.
Bütün böcekler onunla dost olmak istediler. Ama her isteyen yanma
yaklaşamadı, öyle güzeldi ki, yanında rahatça, çekinmeden, gözleri kamaşıp
dili tutulmadan konuşabilmek her böceğin göze alabileceği bir şey değildi.
Yalnız renk renk (только разноцветные), pırıl pırıl böcekler yaklaşabildi yanına
(яркие насекомые смогли приблизиться к ней), kibar kibar konuştular (вежливо
заговорили с ней), çabucak sevdiler birbirlerini (быстро понравились друг
другу). Gezdiler, tozdular (гуляли, прогуливались), güldüler, eğlendiler
(смеялись, развлекались), çiçekten çiçeğe kondular (с цветка на цветок
садились). Kelebek mutluluktan uçuyordu (бабочка от счастья летала), her şeyi
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unutmuştu (все позабыла), sümüklüböceği de unutmuştu (улитку тоже забыла).
Ancak akşamüstü anımsadı onu (только к вечеру вспомнила про него). Ona
acıdı (его пожалела; acımak — испытывать боль; жалеть, сочувствовать).
Yanına dönmek istedi (назад к нему вернуться захотела). Ama hiç acele etmedi
(но совсем не спешила: «спешки не делала»), uçmanın, görmenin, beğenilmenin
tadını çıkara çıkara, yavaş yavaş gitti ağacın yanına (полетом, видом, тем, что
она понравилась, налаждаясь, медленно-медленно прилетела к дереву; tat —
вкус; tadını çıkarmak — «вкус вытаскивать» = наслаждаться вдоволь).
Yalnız renk renk, pırıl pırıl böcekler yaklaşabildi yanına, kibar kibar
konuştular, çabucak sevdiler birbirlerini. Gezdiler, tozdular, güldüler,
eğlendiler, çiçekten çiçeğe kondular. Kelebek mutluluktan uçuyordu, her şeyi
unutmuştu, sümüklüböceği de unutmuştu. Ancak akşamüstü anımsadı onu.
Ona acıdı. Yanına dönmek istedi. Ama hiç acele etmedi, uçmanın, görmenin,
beğenilmenin tadını çıkara çıkara, yavaş yavaş gitti ağacın yanına.
Sümüklüböcek kelebeği bütün bütün yitirdiğini sanmıştı (улитка считал, что
бабочку навеки: «совсем-совсем» потерял). Sesini duyunca sevindi (голос ее
услышав, обрадовался). Sevindi ya gene de şaşırdı (обрадовался и очень
удивился), gözlerine güç inandı (глазам с трудом поверил), kelebek ne kadar
güzeldi (бабочка такой красивой была)! Ama kelebeğe güzel olduğunu
söylemedi (но бабочке, что она красива, не сказал), başka şeyler söyledi
(другие слова сказал), her zamanki şeyleri (как обычно: «обычные, всегдашние
вещи»).
Kelebek sözlerini dinliyorsa da (бабочка его речи слушает) eskisi gibi dinlediği
söylenemezdi (но нельзя сказать, что как раньше слушала). Öğleyin (в
полдень), ağaçların gölgesinde (в тени дерева), çapkın bir böcekten güzel bir vals
öğrenmiş (от озорного жучка вальсу научилась), çok sevmişti (очень он ей
понравился). Hem dinliyor (и слушает), hem arada bir şey söylüyor (и что-то
говорит), hem de tek başına vals ediyordu (и сама по себе вальс танцует; tek —
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один, единичный). O böyle dönüp durdukça (она так кружится) sümüklüböcek
ne diyeceğini şaşırıyor (тому, что улитка говорит, удивляется), düşüncelerini
birbirine karıştırıyordu (мысли друг с другом путаются, смешиваются).
Sümüklüböcek kelebeği bütün bütün yitirdiğini sanmıştı. Sesini duyunca
sevindi. Sevindi ya gene de şaşırdı, gözlerine güç inandı, kelebek ne kadar
güzeldi! Ama kelebeğe güzel olduğunu söylemedi, başka şeyler söyledi, her
zamanki şeyleri.
Kelebek sözlerini dinliyorsa da eskisi gibi dinlediği söylenemezdi. Öğleyin,
ağaçların gölgesinde, çapkın bir böcekten güzel bir vals öğrenmiş, çok
sevmişti. Hem dinliyor, hem arada bir şey söylüyor, hem de tek başına vals
ediyordu. O böyle dönüp durdukça sümüklüböcek ne diyeceğini şaşırıyor,
düşüncelerini birbirine karıştırıyordu.
Düşündüklerine inanan kimseler düşüncelerini söylerken (в свои мысли верящие,
когда кому-то свои мысли рассказывают) dinleyenler gülerlerse (если
слушающие смеются), başka şeylerle ilgilenirlerse (другими вещами
интересуются), doğru dürüst konuşamazlar genellikle (нормально разговаривать
не могут; dürüst — правильный, верный; genel — общий; genellikte — в общем,
как правило), üstelik üzülürler, küçülürler (к тому же расстраиваются,
униженными себя чувствуют). Sümüklüböcek gene de aldırmadı (улитка же все
равно не обиделся), kelebeği deli gibi seviyordu (бабочку как сумасшедший
любил), ona güveni vardı (ей доверял; güven — вера, доверие). Bir zaman
böylece konuştular (некоторое время так поговорили). Derken yeşil ağaçlar
kararmaya başladı (скоро зеленые деревья темнеть начали). Kelebek havaya
baktı (бабочка на небо посмотрела).
"Akşam oldu," dedi, "sen bu akşam ne yapacaksın (веер наступил, сказала, ты
сегодня вечером что будешь делать)?"
Sümüklüböcek gözlerini kelebeğin gözlerine dikti, gülümsedi (улитка бабочке в
глаза посмотрел: «свои глаза в глаза бабочки уставил», улыбнулся).
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"Ne istersen onu yapacağız," diye yanıtladı (что захочешь, то мы и будем делать,
ответил).
Düşündüklerine inanan kimseler düşüncelerini söylerken dinleyenler
gülerlerse, başka şeylerle ilgilenirlerse, doğru dürüst konuşamazlar genellikle,
üstelik üzülürler, küçülürler. Sümüklüböcek gene de aldırmadı, kelebeği deli
gibi seviyordu, ona güveni vardı. Bir zaman böylece konuştular. Derken yeşil
ağaçlar kararmaya başladı. Kelebek havaya baktı.
"Akşam oldu," dedi, "sen bu akşam ne yapacaksın?"
Sümüklüböcek gözlerini kelebeğin gözlerine dikti, gülümsedi.
"Ne istersen onu yapacağız," diye yanıtladı.
Kelebek gülümsemedi (бабочка не улыбнулась). "Yapacağız" da ne oluyordu
(«мы будем делать», что это такое)? "Ne yapacağız?" dememişti ki kelebek
(«что мы будем делать» не спрашивала же бабочка), "ne yapacaksın?" demişti
(«что ты будешь делать» спросила). Kelebek ne yapacağını biliyordu (бабочка,
что она будет делать, знала). Bu akşam büyük bir baloya çağrılmıştı (этим
вечером ее на большой бал пригласили; çağırmak — звать; çağrılmak — быть
позванным). Bir an düşündü (на одну секунду задумалась). Sümüklüböceği de
götüremez miydi (улитку тоже взять, может быть)? Sümüklüböcek iyi bir
böcekti (улитка был хорошим насекомым), eşsiz düşünceleri vardı (уникальные
мысли были у него), doğrusunu söylemek gerekirse (если правду говорить:
«правду говорить нужно если»), onun o güzel türkülerini (как у него красивых
песен), o güzel ninnilerini (красивых колыбельных) başka hiçbir böcekten
duymamıştı (ни от каких других насекомых не слышала), iyilikleri
unutulamazdı (добро его забыть нельзя), sonsuz sevgisi unutulamazdı
(бесконечную любовь забыть нельзя). Ama bugün konuştuğu böceklerin hiçbiri
sümüklüböceğe benzemiyordu (но из насекомых, с которыми она сегодня
разговаривала, никто на улитку не был похож), hiçbiri sümüklüböcek gibi
donuk renkli (никто, как улитка, тусклого цвета не был), sümüklüböcek gibi
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hantal değildi (как улитка бесформенным не был), sümüklüböceğin baloya
gelmesi ne de olsa tuhaf kaçacaktı (если улитка на бал придет, по крайней мере,
странно будет; kaçmak — бежать; казаться, выглядеть), onu sümüklüböcekle
görünce belki de ayıplayacaklardı (если ее с улиткой увидят, может быть, даже
застыдят). Sümüklüböceği baloya götüremezdi (улитку на бал приводить
нельзя).
Kelebek gülümsemedi. "Yapacağız" da ne oluyordu? "Ne yapacağız?"
dememişti ki kelebek, "ne yapacaksın?" demişti. Kelebek ne yapacağını
biliyordu. Bu akşam büyük bir baloya çağrılmıştı. Bir an düşündü.
Sümüklüböceği de götüremez miydi? Sümüklüböcek iyi bir böcekti, eşsiz
düşünceleri vardı, doğrusunu söylemek gerekirse, onun o güzel türkülerini, o
güzel ninnilerini başka hiçbir böcekten duymamıştı, iyilikleri unutulamazdı,
sonsuz sevgisi unutulamazdı. Ama bugün konuştuğu böceklerin hiçbiri
sümüklüböceğe benzemiyordu, hiçbiri sümüklüböcek gibi donuk renkli,
sümüklüböcek gibi hantal değildi, sümüklüböceğin baloya gelmesi ne de olsa
tuhaf kaçacaktı, onu sümüklüböcekle görünce belki de ayıplayacaklardı.
Sümüklüböceği baloya götüremezdi.
"Ben baloya gidiyorum bu akşam (я на бал иду сегодня вечером), senin ne
yapacağını soruyorum," dedi (ты что будешь делать, спрашиваю).
Sümüklüböcek çok sarsıldı, ama belli etmedi (улитка очень удивился, но виду не
показал: «явным не сделал»).
"Ben de burada kalırım, seni beklerim," dedi (я тут останусь, тебя подожду,
сказал).
"Ama yalnız başına sıkılırsın," dedi kelebek (но одному тебе будет скучно,
сказала бабочка), "ben belki çok geç dönerim (я, может быть, очень поздно
вернусь)."
Sümüklüböcek gülümsemeye çalıştı (улитка улыбнуться попытался).
"Seni düşünürsem sıkılmam," dedi (если о тебе думать буду, скучно мне не
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будет).
Kelebek baloya gitti (бабочка на бал ушла).
Çok eğlendi, çok beğenildi (очень развлеклась, очень всем понравилась).
Kimseleri beğenmeyen yusufçuk böceği bile onunla kaç kez dansetti (даже никого
не любивший стрекоза с ней несколько раз танцевал). Dansederken pırıl pırıl
yeşil kanatlarını geriyor (танцуя, яркими зелеными крыльями машет; pırıl —
яркий; germek — растягивать, удлинять), yeşil kılıcını dimdik havaya
kaldırıyor (зеленые усики вертикально в воздух поднимает), kulağına güzel
sözler fısıldıyordu (на ушко приятные слова шепчет). Kanatları gök mavisi
kelebek uyumuyordu (бабочка с небесно-синими крыльями не спит), ama peri
masallarını andıran düşler görüyordu (но словно сказочные: «сказки
напоминающие» сны видит; andırmak — напоминать).
"Ben baloya gidiyorum bu akşam, senin ne yapacağını soruyorum," dedi.
Sümüklüböcek çok sarsıldı, ama belli etmedi.
"Ben de burada kalırım, seni beklerim," dedi.
"Ama yalnız başına sıkılırsın," dedi kelebek, "ben belki çok geç dönerim."
Sümüklüböcek gülümsemeye çalıştı.
"Seni düşünürsem sıkılmam," dedi.
Kelebek baloya gitti.
Çok eğlendi, çok beğenildi. Kimseleri beğenmeyen yusufçuk böceği bile
onunla kaç kez dansetti. Dansederken pırıl pırıl yeşil kanatlarını geriyor, yeşil
kılıcını dimdik havaya kaldırıyor, kulağına güzel sözler fısıldıyordu.
Kanatları gök mavisi kelebek uyumuyordu, ama peri masallarını andıran
düşler görüyordu.
Sabaha doğru (к утру), ağaca döndüğü zaman bile (к дереву возвращаясь даже)
bu güzel düşler içinde yüzer gibiydi (в этих красивых снах плыла словно).
Sümüklüböcek hiç uyumamış, beklemişti (улитка совсем не спал, ждал).
Kelebeğin güzelliğini öven türküler yakarak oyalanmaya çalışmıştı bütün gece
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(бабочкину красоту восхваляющие песни придумывая, отвлечься пытался
всю ночь; övmek — хвалить; yakmak — накладывать; слагать /песни/),
kelebek balodan dönünce hepsini söylemeyi düşünmüştü (когда бабочка с бала
вернется, все их спеть собирался). Gel gör ki söyleyemedi (но смотри-ка:
«приди, смотри», не смог спеть), dili tutuldu sanki (язык проглотил словно).
Üstelik, kelebeğin uykusu vardı (к тому же бабочка спать хотела: «у бабочки
сон был»), yorulmuştu, hemen uyudu (устала, сразу заснула), yusufçuk böceği
bu kez de düşünde çıktı karşısına (стрекоза на этот раз во сне появился перед
ней).
Sabaha doğru, ağaca döndüğü zaman bile bu güzel düşler içinde yüzer gibiydi.
Sümüklüböcek hiç uyumamış, beklemişti. Kelebeğin güzelliğini öven türküler
yakarak oyalanmaya çalışmıştı bütün gece, kelebek balodan dönünce hepsini
söylemeyi düşünmüştü. Gel gör ki söyleyemedi, dili tutuldu sanki. Üstelik,
kelebeğin uykusu vardı, yorulmuştu, hemen uyudu, yusufçuk böceği bu kez de
düşünde çıktı karşısına.
Bu hep böyle sürüp gitti (это так дальше и продолжалось). Kelebek bütün gün
dolaşıp eğleniyordu (бабочка весь день гуляет, развлекается), her gece bir başka
baloya gidiyor (каждую ночь на новый бал идет), her baloda el üstünde tutuluyor
(на каждом балу ее носят на руках), hiçbir zaman gece yarısından önce döndüğü
olmuyordu (никогда раньше, чем в полночь, не возвращается: «ее возврата не
было»). Sümüklüböcekse (а улитка), kelebek gelir de göremem diye («вдруг
бабочка вернется, а я не смогу увидеть» думая) hiç ayrılmıyordu ağaçtan (не
отлучается от дерева). Kelebek uyurken ninnilerini söylüyordu (когда бабочка
спит, колыбельные поет) ya türkülerini de söylemeyi göze alamıyordu bir türlü
(но песни петь не решается вовсе). Sümüklüböcek bir şeylerden korkar gibiydi
(улитка чего-то боится словно). Büsbütün zayıflamıştı şimdi (совсем похудел
теперь), görenler tanıyamazlardı (кто увидит: «видящие», не могут узнать).
Ama kelebeği suçlamıyordu (но бабочку не винит), deli gibi seviyordu çünkü
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(как сумасшедший любит ее потому что). Kelebek de hep yorgun dönüyordu
(бабочка все время уставшей возвращается), fazla bir şey konuştukları yoktu
(больше тем для разговоров нет). Eski günler neredeydi (старые дни где)?
Şimdi havadan sudan konuşuyorlardı yalnızca (теперь о погоде разговаривают
только), başka bir şey konuştukları olmuyordu (больше ни о чем не
разговаривают).
Sümüklüböceğe bunu bile çok gördüler (улитку и этого лишить решили:
«улитке это даже много = за многое смотрели» = считали, что ему и этого
много).
Bu hep böyle sürüp gitti. Kelebek bütün gün dolaşıp eğleniyordu, her gece bir
başka baloya gidiyor, her baloda el üstünde tutuluyor, hiçbir zaman gece
yarısından önce döndüğü olmuyordu. Sümüklüböcekse, kelebek gelir de
göremem diye hiç ayrılmıyordu ağaçtan. Kelebek uyurken ninnilerini
söylüyordu ya türkülerini de söylemeyi göze alamıyordu bir türlü.
Sümüklüböcek bir şeylerden korkar gibiydi. Büsbütün zayıflamıştı şimdi,
görenler tanıyamazlardı. Ama kelebeği suçlamıyordu, deli gibi seviyordu
çünkü. Kelebek de hep yorgun dönüyordu, fazla bir şey konuştukları yoktu.
Eski günler neredeydi? Şimdi havadan sudan konuşuyorlardı yalnızca, başka
bir şey konuştukları olmuyordu.
Sümüklüböceğe bunu bile çok gördüler.
O pırıl pırıl (эти яркие), o renk renk (эти разноцветные), ama dedikoducu
böcekler (но любящие сплетничать насекомые; dedikodu — сплетни, пересуды;
dedikoducu — сплетник) çok geçmeden bu dostluğu anladılar (скоро: «много не
прошло» об этой дружбе прознали). Kelebeğe de belli ettiler (бабочке это
показали: «явным сделали»). Kelebekle sümüklüböceği konuştular (с бабочкой
об улитке поговорили). Anasından söz açtılar (о его матери рассказали: «слово
открыли»), güldüler (посмеялись). Onlarla birlikte kelebek de güldü (с ними
вместе и бабочка посмеялась). Donuk rengini alaya aldılar (над его тусклым
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цветом поиздевались: «к насмешке взяли»). Kelebek buna gülmedi (бабочка на
это не смеялась), o kadar da kötü değildi (настолько плохой она не была).
Sümüklüböceğe çok şey borçluydu (улитке многое должна была; borç — долг;
borçlu — задолжавший). Donuk renkli sümüklüböcekten bunca şey
öğrenmeseydi (от тусклой улитки стольких вещей если не узнала бы), bu
parlak renkli böcekler arasında böylesine parlayamayacaktı (среди этих ярких
насекомых так блистать не смогла бы), böyle her sözünü can kulağıyla
dinlemeyeceklerdi (так ее слова с открытым ртом: «сердца ухом» не слушали
бы); hiç kuşkusuz (бесспорно), böylesine güzel olmasında bile (в том, что она
такой красивой была, даже) sümüklüböceğin büyük payı vardı (улитки заслуга
тоже была; pay — доля), sümüklüböcek onu böyle sevmeseydi (если бы улитка
ее так не любил), bu kadar güzelleşemezdi (такой красивой она не стала бы),
sevginin her şeyi güzelleştirdiği sümüklüböceğin bulduğu bir gerçekti (то, что
любовь все красивее делает, было найденной улиткой истиной). Ama bunların
hiçbirini söylemedi dostlarına (но из этого ничего не сказала своим друзьям),
sümüklüböceğe acıdığını söyledi yalnız (что улитку жалеет, сказала только),
yoksul bir böcek olduğunu (что он бедное насекомое), hiç yüzüne bakmamanın
komşuluğa yakışmayacağını söyledi (что совсем в его сторону не смотреть их
соседство не позволяет, сказала).
"Çok iyisin, çok alçakgönüllüsün, şekerim," dediler (очень ты хорошая, добрая,
сладкая ты наша, сказали; alçak — низкий; gönül — сердце; alçakgönüllü —
скромный).
O pırıl pırıl, o renk renk, ama dedikoducu böcekler çok geçmeden bu
dostluğu anladılar. Kelebeğe de belli ettiler. Kelebekle sümüklüböceği
konuştular. Anasından söz açtılar, güldüler. Onlarla birlikte kelebek de güldü.
Donuk rengini alaya aldılar. Kelebek buna gülmedi, o kadar da kötü değildi.
Sümüklüböceğe çok şey borçluydu. Donuk renkli sümüklüböcekten bunca şey
öğrenmeseydi, bu parlak renkli böcekler arasında böylesine
parlayamayacaktı, böyle her sözünü can kulağıyla dinlemeyeceklerdi; hiç
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kuşkusuz, böylesine güzel olmasında bile sümüklüböceğin büyük payı vardı,
sümüklüböcek onu böyle sevmeseydi, bu kadar güzelleşemezdi, sevginin her
şeyi güzelleştirdiği sümüklüböceğin bulduğu bir gerçekti. Ama bunların
hiçbirini söylemedi dostlarına, sümüklüböceğe acıdığını söyledi yalnız, yoksul
bir böcek olduğunu, hiç yüzüne bakmamanın komşuluğa yakışmayacağını
söyledi.
"Çok iyisin, çok alçakgönüllüsün, şekerim," dediler.
Ne olursa olsun (что бы там ни было), sümüklüböcekte dayanacak yürek
kalmamıştı artık (у улитки терпения в сердце: «могущего терпеть сердца» не
осталось больше). Kararını verdi, her şeyi söyleyecekti (решение принял, все
скажет). Kendine güveni vardı (в себя он верил), dürüst böceklere yaraşır bir
ömür yaşatabilirdi kelebeğe (честным насекомым подходящую жизнь мог
обеспечить для бабочки), onun için kötülükten başka her şeyi yapabilirdi (для
нее любую вещь, кроме зла, мог совершить). Kendisini beklediği gecelerde (по
ночам ее ожидая), gündüzlerde yaktığı türkülerin en güzel parçalarını (днями
сочиненных песен самые красивые части) bir araya getirerek (в одно собрав:
«приведя») uzun, ama alabildiğine güzel bir türkü oluşturdu (длинную, но
невозможно красивую песню сочинил). Bu türküyü söylediği zaman (эту песню
когда он споет), kelebek her şeyi anlayacak (бабочка все почувствует),
canevinde duyacaktı (сердцем почувствует; canevi — сердце, грудь: «дом
души»). Bekledi, kelebek geldi (он ждал, бабочка пришла). Bir yaprağın üstüne
kondu (на лист присела). Yağmur sonu göklerini andıran (небо после дождя
напоминавшие) güzelim kanatlarını açıp açıp kapıyordu (красивые крылья
раскрыв, закрыла). Keyfi yerindeydi (настроение было хорошее), pek öyle
yorgun da görünmüyordu (такой уж усталой не выглядела), tam sırasıydı (самое
время было)! Sümüklüböcek yaprağın altına geldi (улитка под лист подполз),
türküsünü söylemeye hazırlandı (песню спеть приготовился), ama tek sözcüğünü
bile söyleyemedi (но ни слова даже спеть не смог).
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Ne olursa olsun, sümüklüböcekte dayanacak yürek kalmamıştı artık. Kararını
verdi, her şeyi söyleyecekti. Kendine güveni vardı, dürüst böceklere yaraşır
bir ömür yaşatabilirdi kelebeğe, onun için kötülükten başka her şeyi
yapabilirdi. Kendisini beklediği gecelerde, gündüzlerde yaktığı türkülerin en
güzel parçalarını bir araya getirerek uzun, ama alabildiğine güzel bir türkü
oluşturdu. Bu türküyü söylediği zaman, kelebek her şeyi anlayacak, canevinde
duyacaktı. Bekledi, kelebek geldi. Bir yaprağın üstüne kondu. Yağmur sonu
göklerini andıran güzelim kanatlarını açıp açıp kapıyordu. Keyfi yerindeydi,
pek öyle yorgun da görünmüyordu, tam sırasıydı! Sümüklüböcek yaprağın
altına geldi, türküsünü söylemeye hazırlandı, ama tek sözcüğünü bile
söyleyemedi.
"Seni seviyorum, kelebek," dedi yalnız (я люблю тебя, бабочка, сказал только).
Kelebek şaşırdı (бабочка удивилась). Akıllı kelebekti (умной бабочкой была),
olanların hiçbirini unutmamıştı (из того, что было, ничего не забыла), çoktan
biliyordu (давно знала), ama gene de şaşırdı işte (но все равно была удивлена:
«снова удивилась вот»).
"Nerden belli?" diye sordu (чем докажешь, спросила).
Sümüklüböcek geçmiş günleri anımsatmaktan utandı (улитка о прошлом
напоминать постеснялся). Yalnızca sustu (просто промолчал).
"Nerden belli?" diye yineledi kelebek (чем докажешь: «откуда ясно, явно»,
повторила бабочка). "Beni sevdiğini nasıl göstereceksin (что ты меня любишь,
как покажешь)?"
Kelebek ne kadar değişmişti (как же бабочка изменилась)! Sümüklüböceğin
gözleri doldu (у улитки глаза наполнились /слезами/).
"Öl de, öleyim!" diye yanıtladı («умри», скажи, и я умру, ответил).
Kelebek uzaklara baktı (бабочка вдаль посмотрела): Hava kararmaya başlamıştı
(небеса темнеть начали), baloya geç kalacaktı (на бал опаздывала).
"Ölmek neye yarar o zaman?" diye sordu (твоя смерть чему поможет тогда,
спросила; yaramak — годиться).
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"Seni sevdiğimi göstermeye!" dedi sümüklüböcek (как я тебя люблю показать
поможет, сказал улитка).
"Seni seviyorum, kelebek," dedi yalnız.
Kelebek şaşırdı. Akıllı kelebekti, olanların hiçbirini unutmamıştı, çoktan
biliyordu, ama gene de şaşırdı işte.
"Nerden belli?" diye sordu.
Sümüklüböcek geçmiş günleri anımsatmaktan utandı. Yalnızca sustu.
"Nerden belli?" diye yineledi kelebek. "Beni sevdiğini nasıl göstereceksin?"
Kelebek ne kadar değişmişti! Sümüklüböceğin gözleri doldu.
"Öl de, öleyim!" diye yanıtladı.
Kelebek uzaklara baktı: Hava kararmaya başlamıştı, baloya geç kalacaktı.
"Ölmek neye yarar o zaman?" diye sordu.
"Seni sevdiğimi göstermeye!" dedi sümüklüböcek.
Kelebek güldü (бабочка улыбнулась).
"O zaman da beni alamazsın ki (тогда меня не получишь ведь)!"
"Seni sevdiğimi iyice anlarsın ya (как я тебя люблю очень хорошо поймешь же)!
Bu kadarı bana yeter (этого мне достаточно)!"
Kelebek uzaklara baktı gene (бабочка вдаль посмотрела снова), sonra gözlerini
yumdu (потом глаза закрыла), şu son günlerde (в последние дни) söz ne zaman
sevgiden açılsa (разговор любви когда касался), aklına yusufçuk böceği
geliyordu (на ум ей стрекоза приходил).
"Ben senden çok daha kolay bir şey isteyeceğim," dedi (я у тебя намного более
простую вещь попрошу, сказала). "Yusufçukla evlenmemi sağlayabilir misin (со
стрекозой свадьбу можешь мне устроить; sağlamak — обеспечивать,
снабжать)?"
Kelebek ne kadar da değişmişti (как же бабочка изменилась)! Sümüklüböcek bir
an bile duralamadı (улитка ни секунды не мешкал).
"Elimden geleni yapacağım (все что смогу, сделаю), bu işi başaracağım!" dedi (у
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меня это получится, сказал).
Kelebek baloya geç kalacaktı (бабочка на бал опаздывала), uçup gitti (взлетела
и умчалась).
Kelebek güldü.
"O zaman da beni alamazsın ki!"
"Seni sevdiğimi iyice anlarsın ya! Bu kadarı bana yeter!"
Kelebek uzaklara baktı gene, sonra gözlerini yumdu, şu son günlerde söz ne
zaman sevgiden açılsa, aklına yusufçuk böceği geliyordu.
"Ben senden çok daha kolay bir şey isteyeceğim," dedi. "Yusufçukla
evlenmemi sağlayabilir misin?"
Kelebek ne kadar da değişmişti! Sümüklüböcek bir an bile duralamadı.
"Elimden geleni yapacağım, bu işi başaracağım!" dedi.
Kelebek baloya geç kalacaktı, uçup gitti.
Sümüklüböcek gidip yusufçuk böceğini buldu (улитка пошел, стрекозу нашел).
Neler, neler söylemedi (чего он только не говорил)? Önce güzel şeylerden
(сначала с красивого), iyi şeylerden başladı (с хорошего начал). Kelebeğin
iyiliğini, güzelliğini övdü ona (бабочкину доброту, красоту хвалил ему). Ama
yusufçuk böceğinin böyle şeylere karnı toktu (но стрекоза такими разговорами
был сыт; karın — живот; tok — сытый). Yusufçuk böceği zengin böcekti
(стрекоза был богатым насекомым), daha da zenginleşmek istiyordu (еще
больше разбогатеть хотел), dünyanın en zengin böceği olmayı koymuştu aklına
(в мире самым богатым насекомым стать вбил себе в голову: «в разум»).
Böcekler için de zenginlik renkti (а для насекомых богатством был цвет).
Örneğin yusufçuk böceğinin kanatlarındaki yeşil (например, у стрекозы крыльев
зеленый цвет) başka hiçbir böcekte bulunmayan bir zenginlikti (был ни у каких
других насекомых не встречающемся богатством). Ama o bununla yetinmiyor
(но ему этого не хватало; yetinmek — ограничиваться, довольствоваться),
gökkuşağının bütün renklerini (радуги все цвета) ele geçirmek istiyordu
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(заполучить хотел: «к руке перевести, привести»). Gökkuşağının bütün
renklerini ele geçirdiği zaman (когда все цвета радуги получит) böceklerin en
zengini olacaktı (самым богатым среди насекомых станет). O zaman
sümüklüböcek kelebeğin kanatlarındaki yağmur sonu mavisini övdü (тогда улитка
бабочкиных крыльев, как небо после дождя, синий цвет стал хвалить).
Gökkuşağı da yağmur sonlarında görünmez miydi? (а радуга разве не после
дождя появляется)
"Bak, bunu düşünmemiştim (смотри-ка, об этом я не подумал)! Çok yaşa
(долгих лет тебе: «много живи»)!" dedi yusufçuk (сказал стрекоза).
Sümüklüböcek gidip yusufçuk böceğini buldu. Neler, neler söylemedi? Önce
güzel şeylerden, iyi şeylerden başladı. Kelebeğin iyiliğini, güzelliğini övdü ona.
Ama yusufçuk böceğinin böyle şeylere karnı toktu. Yusufçuk böceği zengin
böcekti, daha da zenginleşmek istiyordu, dünyanın en zengin böceği olmayı
koymuştu aklına. Böcekler için de zenginlik renkti. Örneğin yusufçuk
böceğinin kanatlarındaki yeşil başka hiçbir böcekte bulunmayan bir
zenginlikti. Ama o bununla yetinmiyor, gökkuşağının bütün renklerini ele
geçirmek istiyordu. Gökkuşağının bütün renklerini ele geçirdiği zaman
böceklerin en zengini olacaktı. O zaman sümüklüböcek kelebeğin
kanatlarındaki yağmur sonu mavisini övdü. Gökkuşağı da yağmur sonlarında
görünmez miydi?
"Bak, bunu düşünmemiştim! Çok yaşa!" dedi yusufçuk.
Yusufçukla kelebeğin düğününe yoksul, zengin bütün böcekler çağrılıydı (на
свадьбу стрекозы и бабочки и бедных, и богатых, всех насекомых позвали).
Sümüklüböcek de elbette (и улитку, конечно же). Ama bu düğünde kimsecikler
göremedi onu (но на этой свадьбе никто не мог видеть его), anacığının dizinde
ağlıyordu (у мамы на коленях он плакал).
Yusufçuk böceği kanatları yağmur sonu göklerini andıran güzel kelebeği alıp
(стрекоза, взяв бабочку с крыльями, напоминающими небеса после дождя) bir
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başka kente gitti (в другой город уехал). Sümüklüböcek nerdeyse çıldıracaktı
(улитка чуть рассудка не лишился; çıldırmak — сходить с ума, обезуметь).
Artık her şey bitmişti (отныне все было кончено), ama düşünmeden edemiyordu
ki (но не думать не может)! Düşündükçe düşünüyor (все думает и думает),
dertlendikçe dertleniyor (горюет и горюет), inceldikçe inceliyordu (худеет и
худеет). Çok geçmeden anacığını da yitirdi (вскоре и мамочку потерял).
Kadıncağız gene bir sabah böcekleri susturmak için (бедная женщина снова
однажды утром насекомых замолчать заставить хотела) bağıra çağıra dışarı
çıkmıştı (с криком на улицу вышла). Adını söyleyemediğim bir böcek
(неизвестный жук: «имя которого сказать не могу») uşaklarına emir verdi
(своим слугам приказ отдал), sümüklüböceğin anasını iyice dövdüler (мать
улитки сильно побили). Gözleri daha o akşam yumuluverdi (глаза ее в тот вечер
навсегда закрылись; yummak — закрывать; yumulmak — закрываться;
yumuluvermek — сразу /или легко/ закрыться). Bütün böcekler rahat bir soluk
aldılar (все насекомые спокойно вздохнули: «дыхание взяли»),
sümüklüböceğin yaşlı anasının sözü bile edilmedi bir daha (о старой матери
улитки больше ни раз не вспоминали даже: «слова даже не делалось»).
Yusufçukla kelebeğin düğününe yoksul, zengin bütün böcekler çağrılıydı.
Sümüklüböcek de elbette. Ama bu düğünde kimsecikler göremedi onu,
anacığının dizinde ağlıyordu.
Yusufçuk böceği kanatları yağmur sonu göklerini andıran güzel kelebeği alıp
bir başka kente gitti. Sümüklüböcek nerdeyse çıldıracaktı. Artık her şey
bitmişti, ama düşünmeden edemiyordu ki! Düşündükçe düşünüyor,
dertlendikçe dertleniyor, inceldikçe inceliyordu. Çok geçmeden anacığını da
yitirdi. Kadıncağız gene bir sabah böcekleri susturmak için bağıra çağıra
dışarı çıkmıştı. Adını söyleyemediğim bir böcek uşaklarına emir verdi,
sümüklüböceğin anasını iyice dövdüler. Gözleri daha o akşam yumuluverdi.
Bütün böcekler rahat bir soluk aldılar, sümüklüböceğin yaşlı anasının sözü
bile edilmedi bir daha.
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Böcekler arasında çok şeyler vardı konuşulacak (у: «среди» насекомых много
вещей было для обсуждения). Yusufçukla kelebeğin gittiği kentten (из города,
куда стрекоза с бабочкой уехали) her gün yeni bir haber geliyordu (каждый
день новая весть приходила). Şu yusufçuk vefasızın biriymiş (этот стрекоза
вероломным оказался: «из неверных один»; vefa — соблюдение данного
слова), kelebeğin kanatlarındaki bütün maviyi almış (у бабочки из крыльев весь
сини цвет забрал), sonra da yüzüstü bırakmış zavallıyı (потом в одиночестве
бросил бедняжку); bir arının yapışkan sarısına tamah etmiş (одной пчелы яркожелтый цвет возжелал; arı — пчела; tamah — алчность); balayı yolculuğuna
çıkmışlar (в медовый месяц с ней отправился); zavallı kelebeğin nerede olduğu
bile belli değilmiş (бедная бабочка где находится даже неизвестно)!
Sümüklüböcek bunları duyunca deliye döndü (улитка, это услышав, с ума сошел:
«в сумасшедшего превратился»; dönmek — вращаться, превращаться). Önce
kelebek gelir diye bekledi (сначала, что бабочка вернется, ждал). Gelseydi,
hiçbir şey sormadan bağrına basacaktı onu (если бы вернулась, ничего не
спрашивая, к груди прижал бы ее). "Kanadının mavisini ne yaptın?"
demeyecekti (с синим цветом своих крыльев что ты сделала, не спрашивал
бы), sümüklüböcek onun mavisini sevmemişti ki (улитка ее не за синий цвет
любил ведь).
Böcekler arasında çok şeyler vardı konuşulacak. Yusufçukla kelebeğin gittiği
kentten her gün yeni bir haber geliyordu. Şu yusufçuk vefasızın biriymiş,
kelebeğin kanatlarındaki bütün maviyi almış, sonra da yüzüstü bırakmış
zavallıyı; bir arının yapışkan sarısına tamah etmiş; balayı yolculuğuna
çıkmışlar; zavallı kelebeğin nerede olduğu bile belli değilmiş!
Sümüklüböcek bunları duyunca deliye döndü. Önce kelebek gelir diye bekledi.
Gelseydi, hiçbir şey sormadan bağrına basacaktı onu. "Kanadının mavisini ne
yaptın?" demeyecekti, sümüklüböcek onun mavisini sevmemişti ki.
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Kelebek gelmedi (бабочка не вернулась). Gelmeyince sümüklüböcek yolculuğa
hazırlandı (она не вернулась, и улитка в путь собрался). Demir asa demir çarık
(железный посох, железные чарыки), gidecekti, bulacaktı onu (пойдет, найдет
ее), duyulmadık türküler söyleyecekti (неслыханные песни споет), mavinin,
yeşilin hiçliğini anlatacaktı (что синий, зеленый цвет значения не имеют,
расскажет; hiçlik — ничтожность, незначительность), avutacaktı onu
(утешит ее). Bu yolculuk uzun yolculuktu (это путешествие долгим будет),
belki hiçbir zaman bitmeyecekti (может быть, никогда не кончится). Bunun için,
düşüne düşüne kazandığı tüm bilgileri bir araya getirerek (поэтому,
размышлениями все свои добытые знания в одно собрав; kazanmak —
зарабатывать, получать) oyum oyum yüreğinin biçiminde (с разбитым
сердцем; oyum — выемка; biçim — покрой, фасон), sırtında taşıyacağı bir ev
yaptı, yola çıktı (на спине переносной домик сделав, вышел в путь). Sonra
boynuzları büyüdü (потом у него рожки выросли). Böcekler buna kötü bir anlam
verdiler (насекомые этому плохое значение придавали), ama yanılıyorlardı (но
они ошибались), sümüklüböceğin boynuzlarının ucunda gözleri vardı (у улитки
на рожках глаза были; uç — кончик, острие), yukarılarda kelebeği araya araya
büyümüştü boynuzları (наверху бабочку высматривал, вот и выросли его
рожки; aramak — искать), buydu işin iç yüzü (вот в чем было дело).
Kelebek gelmedi. Gelmeyince sümüklüböcek yolculuğa hazırlandı. Demir asa
demir çarık, gidecekti, bulacaktı onu, duyulmadık türküler söyleyecekti,
mavinin, yeşilin hiçliğini anlatacaktı, avutacaktı onu. Bu yolculuk uzun
yolculuktu, belki hiçbir zaman bitmeyecekti. Bunun için, düşüne düşüne
kazandığı tüm bilgileri bir araya getirerek oyum oyum yüreğinin biçiminde,
sırtında taşıyacağı bir ev yaptı, yola çıktı. Sonra boynuzları büyüdü. Böcekler
buna kötü bir anlam verdiler, ama yanılıyorlardı, sümüklüböceğin
boynuzlarının ucunda gözleri vardı, yukarılarda kelebeği araya araya
büyümüştü boynuzları, buydu işin iç yüzü.
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Sümüklüböcek şimdi hâlâ yoldadır (улитка до сих пор: «теперь еще» в пути),
kelebeği arar durur (бабочку искать продолжает). Yağmur sonlarında bahçenize
çıkarsanız (если после дождя в сад выйдете), görürsünüz (увидите), gözleri
göklerde (глаза в небеса /уставив/), yürür gider (ползет). Belki yağmur sonu
gökleri kelebeğin kanatlarını andırdığı için (может быть, потому что небо после
дождя бабочкины крылья напоминает), belki başka bir nedenle (может быть,
по другой причине). Ne olursa olsun, sümüklüböcek hâlâ gider yolunda (в любом
случае, улитка все еще в пути). Ama söylenenlerin tersine (но вопреки тому,
что говорят), budala bir böcek değildir (она не глупое насекомое), düşünen bir
böcektir yalnızca (задумчивое насекомое просто). Yavaş gitmesi bundandır
(медлительность ее от этого). Geçtiği her yere parlak bir yol çizer incecikten
(там где проползет, блестящую дорожку оставляет тонкую; çizmek —
проводить линии, чертить). Bu parlak yol sümüklüböceğin en güzel
düşünceleridir (эта блестящая дорожка — ее самые лучшие мысли). Bilginler
bu parlak yola eğilselerdi (если бы ученые к этой блестящей дорожке
нагнулись бы), çok şeyler bulabilirlerdi (много чего найти смогли бы). Ama
sümüklüböceği küçük gördüler (но улитку маленькой считают), eğilmediler
yoluna (не наклоняются к ее дорожке), büyük büyük şeyler aradılar (важные
вещи ищут).
Sümüklüböcek şimdi hâlâ yoldadır, kelebeği arar durur. Yağmur sonlarında
bahçenize çıkarsanız, görürsünüz, gözleri göklerde, yürür gider. Belki
yağmur sonu gökleri kelebeğin kanatlarını andırdığı için, belki başka bir
nedenle. Ne olursa olsun, sümüklüböcek hâlâ gider yolunda. Ama
söylenenlerin tersine, budala bir böcek değildir, düşünen bir böcektir yalnızca.
Yavaş gitmesi bundandır. Geçtiği her yere parlak bir yol çizer incecikten. Bu
parlak yol sümüklüböceğin en güzel düşünceleridir. Bilginler bu parlak yola
eğilselerdi, çok şeyler bulabilirlerdi. Ama sümüklüböceği küçük gördüler,
eğilmediler yoluna, büyük büyük şeyler aradılar.
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