
Boris A. Novak: Sloven Ozan,Ttiyatro Yazarı ve Editör. 1953 yılında Belgrad’da doğdu, ilk çocukluğunu 

orada geçirdi. Öğrenimini Ljubljana kentinde tamamlayan Novak, Ljubljana Üniversitesi’nde 

Karşılaştırmalı Edebiyat ve Felsefe okudu. Sloven Ulusal Tiyatrosu’nda dramaturg olarak, Üniversite’de 

de okutman olarak çalıştı. Ayrıca insancıl çalışmalara katıldı. 2002 yılında Uluslararası PEN Başkan 

Yardımcılığına seçildi. 1984’te 1001 stih (1001 yır) adı altında bir araya getirdiği yır seçkileri nedeniyle 

Prešeren Vakfı Ödülü’nü, 1995’teyse Mojster nespečnosti (Uykusuzluk Ustası) adlı yır seçkisiyle Jenko 

Ödülü’nü kazandı… Aşağıda ozanın SEÇİM YAPMALAR adlı ‘yır-izisi’nden özgün bir bölümün, ayrı 

ayrı kaynaklardan derleyip birleştirdiğim, dört dilde çevirisini sunuyorum: 

 

 

OD/LOČITVE - 11  (Slovence)  

yazan: Boris Novak   

 

Med dvema besedama   

izberi tišjo.  

 

Med besedo in molkom 

izberi poslúšanje. 

 

Med dvema knjigama 

izberi tisto, ki je bolj prašna. 

 

Med zemljo in nebom 

izberi ptico. 

 

Med dvema živalma 

izberi tisto, ki te bolj potrebuje. 

 

Med dvema otrokoma 

izberi oba. 

 

Med manjšim in večjim zlom 

ne izberi nobenega. 

 

Med obupom in upanjem 

izberi upanje: 

težje ga boš nosil. 

_____________________________________________ 

 

DECISIONES - 11 (İspanyolca) 

 çev.: Laura Repovş ile Andres S. Robayna 

 

Entre dos palabras 

elige la más silenciosa. 

 

Entre el silencio y la palabra 

elige la escucha. 

 

Entre dos libros 

elige aquel que esté más polvoriento. 

 

Entre el cielo y la tierra 

elige el pájaro. 

 

Entre dos animales 

elige aquel que más te necesita. 

 

Entre dos niños 

elige a los dos. 

 

Entre el mar menor y el mar mayor 

no elijas ninguno. 

 

Entre esperanza y desesperación 

elige la esperanza: 

la cargarás con más dificultad. 

_____________________________________________ 

SEÇİM YAPMALAR - 11 (Türkçe)  

çeviren.: A.Cengiz Büker 

 

İki sözcük arasında 

daha bir sessiz olanı seç. 

 

Suskunlukla konuşma arasında 

dinlemeyi seç. 

 

İki kitap arasında 

daha tozlu olanını seç. 

 

Gökle yer arasında 

kuşu seç. 

 

İki hayvan arasında 

sana daha muhtaç olanı seç. 

 

İki çocuk arasında 

ikisini de seç. 

 

Küçük dertle büyük dert arasında 

hiçbirini seçme. 

 

Umuyla umusuzluk arasında 

umuyu seç: 

ikinciyi taşıması daha zor. 

______________________________________________ 

 

DECISIONS - 11 (İngilizce)  

çeviren: Dintinjana 

 

Between two words 

choose the quieter one. 

 

Between word and silence 

choose listening. 

 

Between two books 

choose the dustier one. 

 

Between the earth and the sky 

choose a bird. 

 

Between two animals 

choose the one who needs you more. 

 

Between two children 

choose both. 

 

Between the lesser and the bigger evil 

choose neither. 

 

Between hope and despair 

choose hope: 

it will be harder to bear. 

____________________________________________ 


