
Бур́ак, Севім́ (тур. Burak Sevim; 29.06.1931, м. Стамбул, Туреччина — 

31.12.1983, м. Стамбул, Туреччина) ― письменниця-модерніст. Писала 

турецькою мовою. 

 

Життєпис 

Народилася в родині моряка. 

Початкову освіту отримала в 45-й школі Сулеймана Шефіка Паші 

Наккаштепе у кварталі Кузгунджук. Середню освіту здобула в Німецькому 

ліцеї. 

17-річною втратила маму. У 18 років одружилася зі скрипалем Орханом 

Бораром. 1950 почала працювати моделлю в Інституті зрілості (Olgunlaşma 

Enstitüsü). Згодом поїхала до США, щоб відвідати покази мод у межах 

культурних заходів, організованих під керівництвом американського посла. 

Після повернення з США відкрила власний дім моди й ательє. 1955 народила 

сина Караджу, але шлюб був нещасливим, 1958 вони розлучилися. У цей 

період Севім почала писати оповідання й друкуватися в місцевій періодиці. 

1961 познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, художником О. Улучом. 

1965 випустила збірку оповідань «Спалені палаци» («Yanık Saraylar»), що 

принесла їй літературне визнання. Книга взяла участь у щорічному конкурсі 

імені Саїта Фаїка (Sait Faik Hikâye Armağanı), але нагороди не отримала. 

Упродовж 17 років нічого не друкувала (влаштувала «бойкот турецькому 

народу»). Цей період супроводжувався проблемами у подружньому житті. 

Народила доньку Ельфе. Поновився серцевий ревматизм, на який вона 

захворіла ще в 10-річному віці, й почалося лікування, яке тривало аж до 

смерті.  

1976 разом із донькою поїхала до Нігерії, куди направили на роботу її 

чоловіка. Півтора року проживання в Африці впливають на її здоров’я, яке 

значно погіршилося. Після повернення вже в Лондоні їй зробили операцію. 

Попри поради лікарів, вона повертається до Стамбула. Погане довкілля, 

матеріальна скрута й сімейні проблеми негативно впливають на одужання, 



тож 1980 довелося повторно робити операцію. Після цього вона розлучилася 

з чоловіком. 

Наступний період життя творчо дуже продуктивний. 1982 вона перетворює 

своє оповідання «Ой, Господи Єгово» («Ah Ya’Rab Yehova»), що у збірці 

«Спалені палаци», на п’єсу й видає під назвою «Голос господаря» («Sahibinin 

sesi»). 

Тоді ж виходить друга книга — «Африканський танець» («Afrika dansı»). 

Лейтмотивом оповідань проходить тема хвороби, з якою письменниця 

боролася упродовж життя. Також описано враження від перебування в 

Нігерії. 1982 написано й п’єсу «Еверест мій владика» («Everest My Lord»), 

яку також називають «роман у трьох діях». 

1983 померла в лікарні Хасекі, так і не закінчивши роман «Ford Mach 1». 

Його було завершено Н. Ґюнґьормюш та видано 1993. 

 

Цитати 

«Her kitabım bir olay oluyor. Ama ben, yapayalnız bu olayı yaratan insan, 

toplumdan soyutlanmış bir halde yaşamak zorundayım. Çünkü, benim yazdığım 

biçimde bir yazar için, dünyayla alışveriş kurmaya imkân yok». 

(Burak S. Beni Deliler Anlar. İstanbul : Hayykitap, 2009. S. 132). 

«Кожна моя книга стає відомою. Але я ― людина, яка створила все це — 

маю жити ізольовано від суспільства. Тому що для такої письменниці, як я, 

перебувати у контакті зі світом немає можливості». 

(Імовірно, це твердження про відсторонення від суспільства спричинене 

постійною боротьбою із хворобами й загрозою смерті, проблемами в 

особистому житті). 

 

Про несумісність характерів і поглядів подружжя свідчить листування: 

«Konuşacak yeni bir fikri yoktu. Okumazdı. Yeni fikirler peşinde koşmazdı. Hiçbir 

düşünceyi üretemezdi. Kulaktan duyduğu hikayeleri çok güzel anlatır, herkese 



sevimli görünürdü. Neyse hatıralarımızı değerlendirmeye kalktığımda koskoca bir 

sıfır görmekteyim»  

(Burak S. Beni Deliler Anlar. İstanbul : Hayykitap, 2009. S. 99). 

«У нього не було нових тем для розмов. Він не читав, не перебував у пошуку 

нових ідей. Не висловлював нових думок. Гарно розповідав історії, які десь 

почув, для всіх був милим. Оцінюючи наші з ним спогади, я бачу тільки 

величезний нуль». 
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