
BUGÜNKÜ TATAR ŞİİRDEN BİR ÖRNEK: RAZİL VELİYEV 

ÖZKAN ÖZTEKTEN 

Eski ve köklü bir geçmişe sahip Tatar şiirinin bugünkü temsilcilerinden Ra

zil İsmailoğlu Ve1iyev, 1947 yılının 4 Ocak günü Tataristan'ın Tüben Kama 

bölgesi (eski adı Şiremet) Taşlık köyünde doğmuştur. Tahsiline doğduğu köyde 

başlamış, sonra da sekiz yıllık Şengelci mektebinde ve Tüben kama ortaokulu n

da devam etmiştir. 1965 yılında Kazan Devlet Üniversitesi Gazetecilik Böliimü

ne giren Vc1iyev, edebiyata ve özellikle şiire iyice merak salınca, bu okulu ikin

ci sınıftayken bırakarak, 1967 yılında Moskova' daki M. Gorki Edebiyat Enstitü

süne geçer. Bu enstitüde dönemin ustalarından dersler alır. Onun sanatına yön 

verenlerin başında gelen meşhur şair Lev Oşanin ile de bu enstitüde okuduğu sı

ralarda (1967-1972) tanışır. Oşanin, ona kendi tecrübelerini ve bilgilerini akta

rır, adeta ustası olur. Ancak Oşanin, bugün şairi kendi öğrencisi gibi değil, bir 

dost ve hatta bir üstat olarak kabul eder. 

Veliyev, küçük yaşlardan beri şiirler yazmıştır. Hatta bu şiirleri bölge gaze

telerinde de yayımlanmıştır. İlk şiir kitabı ise 1971 yılında basılan Zefiger Ka

bzrçzklar (Kazan) adlı eseridir. Daha 21 yaşındayken "Et Koyaşı" adında bir 

uzun hikaye (povest) kitabı da yazmış; ancak sansüre uğradığı için bu eseri ya

yımlanamamıştır. 

Diğer şiir kitapları; Yeşen Tanurı (Kazan 1977), Hıyaliy Miyavbike (Kazan 

1976), Bez, Koyaş Balaları (Kazan 1981), Opredelenie Lyubvi = Aşkın Tw'(fi 

(Rusça, Moskova 1984), Yedkar (Kazan 1987), Ber Almanı Bişke Büleyek (Ka

zan, 1992), Kay ta vaz Kayda Yeşiy (Kazan 1994), Kışkı Uçuk (Kazan 1994); hi

kaye (povest) kitapları; Yeşiyse Kile (Kazan 1982), lit Hoçetsiya = Yaşamak Is
tiyorum (Rusça, Moskova, 1983, 1986, 1989), Miras (Kazan 1990); tiyatro eser

leri ise Eyde Bemyk, Kızlar Kanyk (Kazan 1989), Iy Maşina Maşin([, Citte Mi

l1(
j m Boşıma (Kazan 1990) adlarıyla basılmışlır. Ayrıca Kiikler Biyek (Kazak 

1983) adında, denemeleri ve sosyopolitik yazılarından oluşan hir eseri de vardır. 
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Bunlann dışında birçok makalesi ve tereümeleri olan Razil Veliyev, beste

lenrniş olan yüzden fazla şarkının da yazandır. Veliyev, şarkı (cır) yazmaya 

Oşanin'den etkilenerek ve İlham Şakirov'un teşvikiyle başlamıştır. Şair, bu sa

hada epey başarılı kabul edilir. Onun şarkılannda kendinin ve halkın hayatından 

izler, vatan ve memleket kavramları, saf ve gerçek sevgi, doğruluk ve. dostluk 

yer almaktadır. 

1982'de Musa eelil, 1990'da Abdullah Aliş ödüllerini alan Veliyev, 1995'tc 

de yılın adamı seçilmiştir, 1986 yılından beri Tataristan Milli Kütüphanesi mü

dürü ve 1990' dan bu yana da Tataristan milletvekilidir. 

Razil Veliyev, sadece şiirinde değil, nesir, tiyatro, kültür ve bilim konuların

da da başarılıdıl'. Bu sebeple, o şair ve yazarlığının yanı sıra, bir kültür adamı ve 

siyasetçi olarak da tanınmaktadır i. 

Razil Veliyev'in buraya aldığımız şiirleri, son şiir kitabı Siiz!el'den Disbe'dc 

(Kazan 1996) yayımlanmıştır. 

idel 
Yarlarına yatıp idel aga, 

Kazan tora anı ozatıp. 

Akçarlaklar küz yeşedey, yılga ... 

Kübek dulkın, güya akbüz at. 

Yarga berde dulkın Bolgarnl da, 

Gasırlarını aldı yakadan. 

Etil de ul, idel de ul buldı, 

Volga dip te inde atalgan. 

Cir eylensen, yılga aksın gına! 

Kilsen Pugaç, yözsen Razinnar ... 

idil 

Sahil/erine yatıp idil aktyor, 

Kazan onu uğurluyor. 

Marttfar göz yaşı gibi, nehir ... 

Köpük dalga, adeta küheylan 

Ktytya çarptı dalga Bulgar'ı da, 

Asırlart aldı karşı ya ka dan. 

Eti! de o, idi! de o oldu, 

Volga diye şimdi ad alan. 

Dünya dönsün, nehir akstn hep! 

Gelsin Pugaç2, yüzsün RazinlerG ... 

Tutar Ediplere: Razi! Ve/iyev. Tataristan Milliy Kitaphanese, Kazan-Mcskev 1990; Marsel Galiyev. Yaz
lI11şka Rahmet, (Razil Ve1iyevke 50 Yq); Kawn Vt/arı, H91. S., 1.1997, s. 154-109. 

:2 Yemclyan lvanoviç Pugaçev. D"n Ka;.ağı. 1773-1774 Rus halk ayaklanması lideri ve halk kahramanı. 
3 Stepan Tinıofeyeviç Stenka (Razin i i lon Kazağı. 1070- lo?1 köylü ayaklanması lideri ve halk kahramanı. 
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Anı maktap cırlar çıgarsınnar, 

Yar komına dastan yazsınnar. 

Ber ceydeler anı, ber kıstılar ... 

E bizge ul gel zur, gel köçıe. 

idel koygan dingez sayıga bara, 

Keşelernen hetere şikeııe. 

Afet kilse, anı kargadılar 

Hem başlandı imeş-mimeşe 

Yugıyse bit bozlar, kış bülege, 

E dulkınnar, davıl, cil eşe. 

... Yılga da min. Başka berkem de yuk. 

Eytersen le cirde bez gene. 

Yarlarına kısılıp ide i yata, 

Kısalangan iske közgedey. 

Agıydelde Boz Kite 

Ufa küre, ul Tukaynı küre, 

Küre anı yıllar üteliy. 

Tatar-Başkort begırene ütep, 

lşetele Tukay yüteıe. 

iı afette çakta, şagıyr, korban, 

iı çirlese, şagıyr yütelliy 

Açı yazmış gel şagıyrge nasıyp ... 

Nik saylamıy yazmış bütenne?! 

Yazlar ana nazlar kitermede, 

Ber kıznı yuk het!a üpkene ... 

BURiinkii Tolor Şiirden Hir Örnek: ROcil Veliyev 

Onu överek türküler yaksmIar, 

Sahilin kumuna destan yazsmIar. 

Bir yaydılar onu, bir kıstllar ... 

Bizde ise o hep büyük, hep güçlü. 

Idil'in aktığı deniz sığlaşıp duruyor, 

Insanlann haflzası gibi. 

Afet gelse, onu lanet/ediler 

Ve başladı dedikodusu ... 

Halbuki buzlardır, kış hediyesi, 

Dalgalar ise flrtma, rüzgar işi . 

... Nehir ve ben. Başka hiç kimse yok . 

Sanki yer yüzünde sadece biz. 

Sahil/erine kısılıp idil yatıyor, 

çerçeveye almmış eski bir ayna gibi. 

Ak idil'de Buz Gidiyor 

Ufa görür, o Tukay'ı görür, 

Görür onu yıllar ötesinden 

Tatar-Başkurt ciğerini deşip, 

Işitilir Tukay öksürüğü4. 

(s. 30.) 

Ülke afetteyken, şair, kurban, 

Ülke hastalansa, şair öksürür, 

Kötü kader hep şaire nasip ... 

Niye seçmez kader başkasmı?! 

Yazlar ona nazlar getirmedi, 

Bir kız da yok öptüğü ... 

4 Tatar ~iirinin cn bUyük temsilcisi Abdullah Tukay, 14 Nisan i X~(i tarihinde d()ğnııı~tur. Kısa s(irt:n ömrü· 

ne birçok eseri sığdıran ~air, düneminin amansıı hastalığı veremden. acılar l~inde kıvranarak 15 Ni~aıı 

1'lI3 yılında 17 ya~ındaykcn "dat d111i~tir. 
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Resey buylap Tukay cıll ezliy, 

Ezliy Tukay ... Yartı üpkeıe. 

UI Ufaga kile, bele çönkiy 

Gafuriye anda kötkenne. 

... Agıydelde inrep bazlar kite, 

Eytersen le Tukay yütelliy. 

Yazlarını ul bezden aldan küre, 

Küre Tukay yıllar üteliy. 

Tatar-Başkart! Tukay-Gafuriyday 

Mengelekke berge üt ele! 

Hatlarınnı utka yaktım sinen. 

"Sagış" süze, "sagınam" süze, 

"Söyem süze yandı. 

* * * 

Ütken yazda utka salıp mine 

"Söyem" süzen, "sagınam" süzen, 

"Sagış" süzen, algan iden. 

Kire bir alarnı! 

Gönahlarım bik kübeygen iken ... 

Sinen yanga yögergende 

Rusya boyunca Tukay sıcaklık arar, 

Arar Tukay. .. Yan ciğerle. 

o Ufa'ya gelir, bilir çünkü 

Gafuri'sinins orada beklediğini. 

. .. Ak Idi/'de inleyerek buzlar gidiyor, 

San!rsm ki Tukay öksürüyor. 

Yazlan o bizden evvel görür, 

Görür Tukay yillar ötesinden. 

Tatar-Başkurt! Tukay ve Gafuri gibi 

Sonsuzluğa beraber ulaş artık! 

057 

(s. 66.) 

Mektuplann! ateşte yaktım senin. 

"Hasret" sözü, "özlüyorum" sözü, 

"Seviyorum" sözü yandı. 

Geçen yaz ateşe atıp beni 

"Seviyorum" sözünü, "özlüyorum" sözünü 

"Hasret" sözünü almıştım. 

Geri ve onlan! 

Günahlanm pek çoğaImış meğer ... 

Senin yanma koşarken 

Yulımdagı ber yörekne taptaganmın. Yolumdaki bir yüreği ezmişim. 

Hezer tüliym anı. 

Karaşımnın ber cılısın kötep, 

Salkın yörgen kıznı küre tarıp, 

Köle-köle yanar yıllarımnı aldın. 

Kire bir alarnı! 

Şimdi ödüyorum onu. 

Bakışımm bir sıcakliğmı bekleyerek, 

Soğuk gezen kızı görüp, 

Güle güle yanar yillanmı aldın. 

Geri ver onlan! 

5 Medt Ga"uri (I ııX()-1 934) Tatar-13a~kurt ~iirinin önemli tcınsikilerindcıı XX. asır edebı dilinin gcli~ıııe
sinde öneıııli rol ()ynaıııJ~tJr. Tukay" ın c.;ağda~ı ve y()lda~ıdır. 
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E. .. Yuk ... Alar. .. Yandı inde ... 

Hatlarınnı utka yaktım sinen. 

Tav Kızına 

Tavların tora dumanda 

Tunıp, öşep, kaltırap. 

Bazların ereter idim 

Can cılısına urap. 

Töş inde, töş sin tübenge, 

Min menge tavga menmem. 

Sular da aga üzenge, 

Taşlar tegeriy tüben. 

Kıyılarda yeşiy almıy 

Üzen cirde tugan ten ... 

Siker evde! Kalaç ceyep 

Upkın töbende kötem. 

Tavdan biyek garurlıgın ... 

Sin Sak, e min Sak kebek . 

... Efliysunnar liman buldı 

Tugan yagın sagınıp. 

Közgelerne, terezlerne vattım ... 

Özgelenme, yukka ezleme. 

Hezer inde şevlen kürer öçen 

Kararsın sin minem küzlerge. 

* * * 

Hugiinkii Ta/ar Şiirt/eıı Hir Örnek: R{/2il Veliyev 

Faka!. .. Yok ... Onlar ... Yandı artık ... 

Mektuplann! ateşte yaktım senin. 

Dağ Kızma 

Dağlann hep siste 

Donup, üşüyüp, titreyip. 

Buzlann! eritirdim 

Can sıcağma sanp. 

in artık, in sen aşağıya, 

Ben ebediyyen dağa çıkma m. 

Sular da akıyor avaya, 

Taşlar yuvarlan!r aşağıya. 

Kayalarda yaşayamaz 

Ova yerde doğan beden. .. 

Atla haydi! Kucak açıp 

Uçurum dibinde bekliyorum. 

Dağdan yüksek gururun ... 

Sen Sak, ben ise Sak6 gibi. 

Portaka/lar limon oldu 

Memleketini özleyerek. 

Aynalan, pencereleri kırdım. .. 

Kendini parçalama, boşa arama. 

Şimdi artık gölgeni görmek için 

Bakarsm sen benim gözlerime. 

(s. 107) 

(s. 109) 

6 Sak ile S"k: Doğduktan sonra anaları tarafından "nııana terk edilen ve hep hirhirlerini arayarak ya~ayan 
efsancvı kanlq ku~lar. 
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Kürşelerden kaçtım, keşelerden... Komşulardan kaçtım, insanlardan ... 

Yörek haman başnı öyrete. Yürek daima başa hükmeder. 

Duslar da yuk, doşman da yuk hezer ... Dostlar da yok, düşman da yok şimdi... 

Kerep adaş minem yörekke. 

Kırıslıgın, gorurlıgın anıt, 

Mindey bul dip künel yalvara. 

Yana-yana temug buldım inde, 

Yoldız da yuk kükte sanarga. 

Sin kaydadır çitte, bik yırakta, 

"Söyem" süze sina süz gene. 

Süzlerennen kaytavazı kaldı, 

Tik isemen kaldı üzeme. 

Sine Ozatkanda 

* * * 

Sagınuvım basılmadı ele 

Açılmadı sinen yöregen 

Küzlerennen yeş te kipmegen bit, 

Yılmayuvın ele kürmedem. 

... Bilet yuktır bügen samolyetka, 

Buş unnnar yuktır poyezdga, 

Tramvaylar tulı halık belen, 

... Cil de, ene, monlı cır suza. 

Adaşırsın ... Kükte yoldızlar yuk, 

Yul tapmassID ... Tön bik karangı 

Tutım kük aysız, yoldızsız tön 

Sinen belen minem aran i. 

Girip kaybol benim yürekte. 

Aksiliğini, gururunu unut, 

Benim gibi ol diye gönül yalvanyor. 

Yana yana cehennem oldum artık, 

Yıldız da yok gökte saymaya. 

Sen, nerededir bir köşede, çok uzakta, 

"Seviyorum" sözü sana söz sadece. 

Sözlerinin yankısı kaldı, 

Sadece ismin kaldi kendime. 

Seni Uğurlarken 

Hasretim dinmed! henüz 

Açılmadı senin yüreğin, 

Gözlerinde yaş da kurumamış ki, 

Gülümsemeni daha görmedim. 

... Bilet yoktur bugün uçağa, 

Boş yer yoktur trende, 

Tramvaylar dolu halkla, 

(s. 110) 

Rüzgar da, işte, hüzünlü şarkı söylüyor. 

Kaybolursun. .. Gökte yildızlar yok, 

Yol bulmazsin ... Gece pek karanlik. 

Doldurur gibi aysız, yildızsız gece 

Seninle benim aramı. 



(j(jO 

Köz sagışı mina küçe, diysen ... 

Teliysenme? Hezer yaz yasıym! 

Çeçek belen kümem yöregenne: 

Mehebbetnen alsu vazasın. 

Kirek tügel çeçekleren, diysen, 

Kirek tügel süzen: "Yaz yasıym". 

Kalsam, barı mine tabarsın sin, 

Kitsem, sagınıp şigır yazarsın ... 

Niçek itep cırlar yazıym di min? 

Hugiiııkii Talar Şiirden Hir Öl'Ilek: Razil Veliyev 

Güz hasrefi bana göçer, diyorsun ... 

ister misin? Şimdi yaz yaparım! 

Çiçekle gömerim yüreğini: 

Sevginin pembe vazosunu. 

Gerekmez çiçeklerin, diyorsun 

Gerekmez sözün: "Yaz yaparım" 

Kalsam, hep beni bulursun sen, 

Gitsem, özleyip şiir yazarsin ... 

Ne yapıp şarkılar yazayım diyorum ben. 

Açalmadım sinen yöregen... . Açamadım senin yüreğini ... 

Küzlerennen yeş te kipmegen bit, Gözlerinde yaş da kurumamış ki, 

Yılmayuvn ele kürmedem. Gülümsemeni daha görmedim. 

(s. 117) 

* * * 

Büger tagın mine taşı ap kiMn ... 

Töne buyı sine ezledem. 

Tanga kader möldereşep tordı 

Bar yoldızlar: sinen küzleren. 

Sinen küzleren kük bar yoldızlar, 

Sinen gevden kebek ak talıar, 

Sin ki tken yul kebek aynın yul!. .. 

Min adaşam, batam, butalam. 

Yoldızlarga ürelem, buyım citmiy, 

Koçagıma kermiy tallar da ... 

"UI kayda?" dip göller sorasalar, 

Min ni diyep eytiym alarga?. 

Bugün yine beni terk edip gittin. .. 

Gece boyu seni aradım. 

Sabaha kadar dolup durdu 

Bütün yıldızlar: Senin gözlerin. 

Senin gözlerin gibi bütün yıldızlar, 

Senin vücudun gibi ak da/lar, 

Senin gitfiğin yol gibi aynı yolu ... 

,Ben kayboluyorum, batıyorum, şaşmyorum. 

Yıldızlara uzanıyorum, boyum yetmiyor, 

Kucağıma sığmıyor da/lar da ... 

"O nerede?" diye gü/ler sorsalar, 

Ben ne söylerim onlara?. 
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Sin kayt inde. Yoldızlarnı kızgan ... Sen dön artık. Yıldızlara aC/. .. 

Alar kabat yoldız bulsınnar. 

Koyaş Çıgıp kile ... Koyaş yulı 

Sin kaytaçak altın yul sıman. 

Savbullaşuv 

Mehebbetten ömet özgen çakta, 

Sinen belen nige kavıştım? 

Sav bul inde! ŞuŞI kavışuvım 

Bulsa ide songı yalgışım. 

Bez barası yuldan, behet ezlep, 

Sinen belen küpler ütkenner ... 

Sav bul inde! Takır yulın taşlıym, 

Onıtılsın urtak üpkeler. 

Uçlarımda kısıp totarmın min, 

Yörek kuysa kayçak atlıgıp. 

Sav bul inde! Gel üzene kalsın 

Ütkennernen mizgel-şatlıgı. 

Yakınaytır öçen ikebezne, 

Yangırlar da yukka koygannar. .. 

Kavıştırmıy iken urtak kaygı, 

Kirek iken urtak hıyallar. 

Kirek iken yeşeren köyeneçler, 

Onlar yine yıldız olsunlar. 

Güneş çıkıp geliyor ... Güneşin yolu 

Senin döneceğin altm yolu gibi. 

Veda/aşma 

Sevgiden ümit kesmişken, 

Seninle niye kavuştum? 

Hoşça kal artık! Bu kavuşmam 

Olsaydı son yanlışım. 

(s. 124) 

Bizim gideceğimiz yoldan, mutluluk arayarak 

Seninle bir çoklan geçmiş ... 

Hoşça kal artık! Düzleşmiş yolunu blfakworum, 

Unutulsun ortak öfkeler. 

Avuçlanmda sıkıp tutanm ben, 

Yörek heveslense ne zaman çlfpımp. 

Hoşça kal artık! Hep kendine kalsm 

Geçmişlerin anlık sevinci. 

Yakmlaştlfmak için ikimizi 

Yağmurlar da boşa akmışlar ... 

Kavuşturmazmış ortak kaygı, 

Gerekmiş ortak hayal/er. 

Gerekmiş gizli kederler, 

Kirek iken urtak söyeneç. Gerekmiş ortak sevinç . 

.. .Ber mizgelde başım yugaltsam da, ... Bir zaman başımı kaybetsem de, 

Mengelekke diyep söydem iç. Sonsuza kadar diye sevdim ya. 
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Keşelerge behet birgen söyüv 

Mina birde barı sagışın. 

... Sav bul inde, songı mehebbetem, 

Sav bul inde, songı yalgışım! 

Kayt Sin Mina 

Ömet kebek ap ak köymelerne 

Görlevekte berge agızdık. 

Yazlar kilse, çıgam uramnarga, 

Görlevekte aga yalgızlık. 

Yöreklerden urtak yalkın alıp, 

Uçaklarnı berge kabızdık. 

Uçak bulıp yandı beznen söyüv. 

Köle bulıp kaldı yalgızlık. 

Şatlıklar da kürdem, kaygılar da, 

Kürmedem tik sinnen yavızlık. 

E nige son kargıym ütkennerne? 

Yavızlıkmı elle yalgızlık? 

Sinen küzler tösle sagışlı tön, 

Sinen şevlen kebek yalgızlık. 

Kayt sin mina. Urtak yalgızlıknı 

Görlevekte berge agızıyk. 

* * * 

Bugünkü Tafar Şiirden Bir Örnek: Razi! Veliyev 

insanlara mutluluk veren sevgi 

Bana verdi bütün hasretini. 

Hoşça kal artık, son sevgim, 

Hoşça kal artık, son yanlış ım. 

Dön Sen Bana 

(s. 127) 

Umut gibi ak-pak kayıklan 

Çağlayanda beraber yüzdürdük. 

Yazlar gelse, çıkanm sokaklara, 

Çağlayanda akar yalnızlik. 

Yüreklerden ortak ateş alıp, 

Ocaklan birlikte tutuşturduk. 

Ocak olup yandı bizim sevgimiz, 

Külü olup kaldı yalnızlik. 

Mutluluklar da gördüm, kaygilar da, 

Görmedim yalnız senden kötülük. 

Niye ki lanetliyorum geçmişleri? 

Kötülük mü yoksa yalnızlık? 

Senin gözlerin gibi hasretli gece, 

Senin aksin gibi yalnızlik. 

Dön sen bana. Ortak yalnlzIJğl 

Çağlayanda birlikte yüzdürelim. 

(s. 160) 


