TATAR (KAZAN) şİİRİNDEN ÖRNEKLER: AYDAR HELİM
MUSTAFA ÖNER

Boris Necmetdin Halimov (edebi: mahHisı: Aydar Helim) 1 Ocak 1942 tarihinde Başkurdistan'ın Miyeke bölgesi Be1ekey Kerkeli köyünde bir öğretmen
çocuğu olarak doğar. Babası 1945 yılında II. Dünya Savaşı sonlarında Çekoslavakya savaşlarında ölmüş ve A. Helim, annesi Mindisonır terbiyesinde yetişmiş
tir. 1968 yılında Kazan Devlet Üniversitesinde Gazetecilik Bölümünde okuyan
A. I-lelim, daha sonra Tataristan'dan ayrılıp 20 yıl boyunca Ufa'da yaşamaya
mecbur kalır.
Bugün Tataristan milll muhalefet hareketinin de ünlü isimlerinden olan A.
Helim'in nazım, nesir ve edebı tenkit üzerine yirmiden fazla kitabı vardır: Çocuklar için yazılmış Biktmş "Çok Çalış" (Başkurtça, Tatarca, Rusça); Kl1iga peçali ili zapiski aborigena "Keder Kitabı veya Yerli Hatıralar", (Vilnus - Litvanya, 1991); Efot nepobedinıiy çeçenest "Bu Yenilmez Çeçen", (Çallı-Tataristan,
1996); Ubit imperiyu "İmparatorluğu Öldür" (Yoşkar 01a- Mari, 1997). Aşağı
daki şiirler, bu son kita,bmda yer almıştır. (Tatar Türkçesi metinlerdeki kapalı teHtff1lzln "e" sesleri, kendisine en yakın ses olan "i" ile işaretlenmiştir.)

Cemile
Koyaş

munça yakkan ak tav/arda

"Güneş

Taşlar

irip akkan Jor/açta,

Taşlar

hamam

eriyip

Kayaya oyulan

AV/ZIl1nan içke uzgaç ta

Ağzından

Sin

sOren

şemdel

şey/endifi ... /şan.

bL/hp

Cemi/e,

Sindey sirli, güzef can iyesin
Kürgenim yuk idi elige ...
Mömkinmi bu sa/km

taşkapçıkta

dağlarda,

ak

akmış kıraçta,

Ktyaga uyilgan megarenin
Karangıda

yakmış

mağaranın

içeriye geçince de

Karanlıkta cılız şamdan

olup

Sen fark edildin ... Inan, Cemile,
Senin gibi esrarengiz, güzel
Gördüğüm

canlıyı

yok idi evvelce ...

Mümkün mü bu

soğuk taş

torbada

Tm bi/en kom i/ep. kö{ içip,

Nefes ile kum eleyip, kül içip

Kara ikmek. kük çeyde can asrap,

Kara ekmek, gök çayda can besleyip

T%r (Kıı:ıııı) Şiiriııılcıı (imdil'i" ,1\,</"r I-feliııı

Kece tirisinde tön kiçip,
Mömkinmi bu töpsiz

Keçi derisinde gece geçirip,

karaşlarmn,

Bu küz/emin içki törmesin.

Mümkün mü bu dipsiz
Bu gözlerin içteki

bakışların,

zindanını.

/-Ian askeri

bu/ıp

sakka baska n

Han askeri olup nöbet tutan

Kirtik/emin

sagış

sörmesin,

Kirpikierin

endişeden

irinnemin a/su i/pe/erin,

Dudakların

Tiş/ernin

Dişlerin

ak söykim-sirpimin,

Ta/çıbıktay

buy-sm, törtki/

Barmak/armn

tamçı!

füş/er,

förkimin,

sürmesini,

zarını,

pembe

kıpırdanışını,

ak sevimli

Dal çubuk gibi gövde, diri döşler,
Parmakların damla gibi toplanışını,
ressamcasına,

Mömkinmi, Cemi/e, has ressamday,

Mümkün mü Cemile, has

/-Iansaraym fügi/, cir astın

Han

Bizep, ieat ifüv, üzindegi

Bezeyip yaratmak, sendeki

Güzellikni, milliy mirasm?

Güzelliği,

/-liç

yeşirmiym,

min buvmsm idim,

Hiç

sarayını değil,

yer

altını

mirası?

milli

saklamıyarum,

ben nesilsiz idim,

Min zihinsiz idim, Cemi/e!

Ben zihinsiz idim, Cemile!

Şagirlerçe

aldma tizlenip,

Şairler

Ya/vardım

kaynar dert, çem bi/en:

-

Gaştyk

/tM, indi kalm da it.

Sinsiz yeşiy almtym bir kön de!

gibi önüne diz çöküp,

Yalvardım

kayanar

iştiyak

ve arzu ile:

- Aşık ettin, artık kulun da et,
Sensiz

yaşayamam

bir gün de!

Taş/a bu tav/amı! idi/-yartka

Bırak bu dağları! idil-yurda

Kdiyk, anda mul da, irkin de! ...

Gidelim, orada bereket de, hürriyet de! ..

Kahkahalep köldin, Min t/trendim.

Kahkahayla güldün. Ben titredim.

Cirden küterdin de: - Yuk, didi!'i.

Yerden

- Min çülde sulganda nik ki/mediii?

- Ben çölde solarken niye gelmedin?

Tav/anma kaytkaç, nik ki/din?

Dağlarıma

Kuvışım taş,

Kovuğum taş,

ama

Bedene rahat,

vatanımdayım!

emma

Tenge rehet, tugan
Uçagımnın

kara

Ci/i

mina.

yaktamın!

konmınnan

Ka raym ıvm, aktan da akta mini
Çeçke

attıın

manda sörginnerden

OÇlP kaytkan

NtI::a/wn da
Tik

zegıyf

şuFia

Kııım-yart

sirkeden.

mengi/ikke

bi/en tirke/gen..

kaldırdın

Ocağımın

attım

Sadece

dedin.

sıcak

bana.

kara kurumundan

Uçup dönen
Nikahım

Hayır,

dönünce, niye geldin?

I<ararmıyorum,

Çiçek

da: -

aktan da

aktayım l

burada sürgünlerden
zayıf

polenden.

da ondan ötürü ebediyen
Kırım-yurt

ile

kıyıimış ...

Musı,!!" {Yııer

takmın.

Sin cöp bu/san, min elige

şimdilik

Sen çift isen ben

tekim.

Tenim gine minim irikte.

Sadece bedenim benim hürriyette

Cantm ise sörginnerden haman

Canım

Kaytıp

Dönüp geliyor, demir kafeste ..

ki/e, timir çitlikte ...

Kazannarga sin bizden se/am eyt.
Döris,
Tuk

ukımışlt

kazannar

yeşev hakkına

kalbin

satıp,

şulçak.

Kinet,

kaçıp,

mil/etteşimmi:

CangOzelim,

Songı tapkır

- Çigeme suk! didim. -

tozlı yeşimni! ..

Sört kOzimnin

arı

Kazan'lara sen bizden selam söyle.
Doğrusu okumuş

Vaklangannar, ay-hay, azgannar...
... Cir titredi

ise sürgünlerden her

Tok

kazanlar (mideler)

yaşama hakkına

Ufalanmışlar,

kalbini

satıp

şaşırmışlar ..

ah vah,

... Yer titredi o an. Birden, kucaklClYlp,
milletteşimi:

Can güzelim,

- Çeneme vur! dedim. - Son defa
Sil gözümün tuzlu

yaşını! .. "

"Klflm. Tan Ata. Birinçi Kürişüv

"Kırım. Tan Atıyor. ilk Görüşme"

Uyanam da ... Zenger, zenger!

Uyanıyorlim

Tav

mı şu/ay,

elle tan

Sikirip toram hem

mı?

cı/ıymm:

A/da dingiz, artta pa/ma ...
Poyezd ki/e
Oyıtıp

oytfıp

kma,

Dağ mı

Sıçrayıp kalkıyorum

Uyuta uyuta al tan

işik kakkan tavış yata.

Kapı çalınan

ga/em

kısır,

hucasız

Hucasız

nucası

yar,

Nucasmın uzası

Tanga nerse?
Boltttan

bL/ş

yar.

bar,

sa/

agıza.

ağlıyorum:

Bulut

atıyor ...

Onda geceleyin
ses

boşaimış,

yatıyor.

alem

kısır,

Deniz yetim, sahipsiz sahil.
Sahipsiz sahil,

ihtiyacı

var,

ihtiyacının gecesi var ...

bar...

Kısrtk/ty

ve

tarı nı!'?

Tren geliyor uyuta uyuta,

kma a/ tan ata ...

buşak,

yoksa

Önde deniz, arkada palmiye ...

Ağaç uyanık:

Boltt

yakın

böyle

Agaç uyav: Anda tönin

Cingiz ye tim,

da ... Mavi, mavi l

da,

Tanın

nesi var? Sıkıştırıyor ve

Buluttan

boş

sal

akıtıyor.

Yiıtar (Kazan) Şiirinden Örnekler: Aydar Heli/1/
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Çeçke/ernifı avızm yabıp,

Çiçeklerin

A/datkıç

tamıza ...

Aldatıcı balını damlatıyor ...

oyıp

... Karadeniz uyuklayarak

ba/m

... Kara dingiz

kma

Kiçegi çüp-çarnı "köriy".
Kerzin askan uns
Yarda

şişe Cıyıp

ağzını kapatıp,

Dünkü çer çöpü "kürüyor."

kartı

Sepet asmış Rus ihtiyarı

yöriy

Sahilde

şişe toplayıp

yürüyor ... "
17.06.83

Bar bizde töpten, tirennen tamtr kontuvctlar
Tamtr kontmlY torsa/ar,

ku/ı kıçıtuvçı/ar.

Min üzim de tam tr/an töpten kisilgen imen.
Töpten kisilgen bu/sam da,

doşmantma baş

imem.

Kilir u/kön, bir çara yuk, görsi/dermin yöztüben.
Anda da ka/trmm öste, tamtr kontuvÇI, tüben.
17.06.83
"Var bizde dipten, derinden kök
Kök kurutmadan dursalar, eli

kurutanıar,

kaşınanlar,

Ben de kökleri dipten kesilmiş bir meşe.
Dipten

kesilmiş

Gelir o gün, bir çare yok,
Orada da

düşmanıma baş eğmem.

olsam da

kalırım

yıkılırım

yüzkoyun.

üstte, kök kurutan ise dipte."

Kırım

Ceyrep yata kükirf-zenger
Kara

difıgiz.

Du/km sigiz,
Biznin nigiz

Yayılıp yatıyor

masmavi

Karadeniz.
difıgiz

tigiz,

Dalga sekiz, deniz düz,
Bizim esas

7J

Mustc!fa Öner

Sizni yeşertige

Sizi yeşertmeye

Ilde yeşetirge.

Ülkede yaşatmaya.

Dulkm

tugız

Kakş'Y

töpten.

bulsa, difigiz

Ku/ım saptım,

Sarsılır

inci taptım

Oçlı

dipten.

daldırdım,

Elimi

inci buldum

Ömrü geçmiş

Gomiri ütken

Tozlı

Dalga dokuz olsa, deniz

Kötip sizlemi.

Bekleyip sizleri.

Kara küzlemi.

Kara gözleri.

da/a, yeşil üzen,

Tuzlu

tav/ar

Uçlu

bozkır, yeşil

nehir,

dağlar

Oçtan oçka, oçtan oçka

Uçtan uca, uçtan uca

Suzdım

Uzattım bağlar

bavlar
Yeşni

Yaşı

kiptirirge.

kurutmaya

Yözim iktirirge.

Üzüm ektirmeye.

Sizge citkirirge.

Size

ulaştırmaya

30.07.86

"Denize"

Diiigizge

Fenzaman Baltal'a
Bizde, cirde, iii tigiz cir

çokır.

Bizde, yerde, en düz yer çukurdur.
değilsin

Kürem, sin de tügil tip-figiz.

Görüyorum, sen de

Kaysı

du/km ma hokuk yav/ap.

Hangi dalgana hukuk

Bo/ay

kotırasm,

Böyle kuduruyorsun, ey deniz, .

ey diiigiz,

Siniii bi/en melle biz igiz?!

Seninle mi yoksa biz ikiz?!

Kaysı

du/km yarga ütkerilmiy,

Hangi dalga sahile

Kaysı

mayak süngen sörginde?

Hangi fener

Kaysı

baflk t'Yuflkta

Başka/anm yotıp

Uvı/dık

yeşep,

törkimde,

u/ çeçe irkinde?

Hangi

dümdüz.

arayıp

ulaşmaz,

sönmüş

sürgünde?

balık yasaklıkta yaşayıp,

Başkalarını

yutup sürüde.

Yumurta saçar hücre?

},ıııır (K,,;ıııı) Siiriııdeıı {il"l/t'kler. ıhd<ır ıleliıı!
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Bu ahmak saravga ahak cavap

Bu ahmak soruya hak cevap

izlep kirgeç çangillanna,

Arayıp

Tav tav kübik bilen çübiklenip,

Dağ dağ

köpükle limelenip,

Küterdin de berdin yanna,

Kaldırdın

da vurdun sahiline,

Rehmet sizger mordarlanna!

Teşekkürler

Dav da v/ap, yav-daga döpildetip,

Hak iddia edip

Görsildetip,

ÇIŞ-PIŞ

sulkildap,

girince

Gürüldetip,

girdaplarına,

hassas

leşlerine!

düşman

nal gümbürdetip,

tıs pıs soluklanıp,

Dönya küzi, dingiz çilpirime!

Dünya gözü, deniz, debelenme!

ÖIgileri zenger dulkl/mar,

Örnekleri mavi dalgalar,

Ebiyimnen kalgan çulpilar.

Ninemden kalan saç bezekleri.

Çulpilarnı

totam dip ku/ suzsam,

Yarlannda çatnlY kük

taşın:

isirik dulkm Puşkinnardan kalgan
Tili

arlık taşıy,

çüp

taşw

Bezekleri

tutayım

diye el uzatsam,

Sahillerinde çatlar gök
Sarhoş

dalga

Deli tohum

taşın:

Puşkin'lerden

taşır,

çöp

kalan

taşır.

inci diyip anı kart aşw

inci diye onu kurt kapıp yer.

Batır

da sin, matur da sin, dingiz!

Hem cesur, hem güzelsin deniz!

Batır

buimlY füzmiysiz iken.

Cesur olmadan

Maturliknln

yeşrin

hevifinnen

Güzelliğin

kalamazsın

gizli korkusundan
arıyorsun

Sin de megne iz/iysin iken,

Sen de mana

Şuna

Şundan, sırlı sırlı

sirli küzliysin iken!

... Şetek yattı, dingiz kanga

battı.

Kübik du/km, güya sarmat/ar,
Kabile

artı

kabile

upkın töşip,

Miraslann daviap, hay-havlap,
Kanda

kayındıra

ak at/ar.

Manl dingiz kön de kabat/ar.

adeta.

...Şafak yattı,

adeta,

gözlüyorsun adeta!

deniz kana

battı.

Köpük dalga, sanki Sarmatiar,
Kabile

ardından

Miraslarını

Kanda

kabile yardan inip,

iddia edip, ah vah edip,

yıkanıyor

ak atlar.

Bunu deniz her gün tekrarlar.

06.08.96

kIlIs!,,!,{ Ö11er
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Tiçk

Malı

"Türk

Malı"

Zölfiye
Kükfübede, dingiz

ku/tıgında,

Firuzeli sahilde, ge6e üzeri,

Firuzeli yarda, kiçktrln,
Su kirgende, sin un
"Dev/et

taptım"

yeş/ik kızÇık,
kıçkırdın.

diyip

Yögirip ki/sem, kul/anna neni,
savıt totkansın

Tügerek kara

girdiğinde,

Suya

gelsem, ellerine küçücük,
yazı

Tın ka/gansın,

yotkansın.

Şaşkın kalmışsın,

ma/ı.

"Tiçk

ma/ı"".

Törik

Küriyk, nindiy "dev/et

dimek?

ma/ı"

iken?

Bonp açam, tigi yardan bizim
Yarga

çıkkan

ifik

mayı

iken!

itik mayı, irik ma/t fügi/.
Biz, devletsiz Kazan
Gorur idik: Bi/ip,

ba/ası.

mondıy

Kö/sek, dingiz tUntp

ma/dan

kalasın.

Nindiy kö/üv?! Ti/siz clllV idik!

malı"

Görelim,

nasıl

çizme

Çizme

cilası,

hürriyet

Biz devletsiz Kazan
Mağrur

Koş

töriknin!"

totkanday, ayak oç/anna

Basıp,

dingiz

aşa ofıkta

Can izledik: Ah gaziz Törkiye!
Kürçi, biz/er nindiy

kısıkta!

malı" imiş?

sahilden bizim

çıkmış

cilası imiş! ..

malı değiL.

çocuğu,

idik: Bilip böyle mala

Gülsek, denizin donup
Ne gülmesi?! Dilsiz

Canın

mayı

demek ha?

Sahile

Biz devletsiz Türki

Hefta itik

malı

"devlet

Canını

saldı

yutmuşsun.

açıyorum, şu

Çevirip

görüp,

dilini

... Türk

Biz devletsiz törki-tiriknin
bir süz bilen monga

tutmuşsun,

Yuvarlak kara kutu
Kapakta Latince

'Tiçk

bağırdın.

"Devlet buldum" diye
Koşup

aglıyorduk!

canlının

saldı

cilası Türkünı ..

Kuş tutmuşçasına,

Basıp,

kalacağını.

bir sözle kedere

Hatta çizme

Can

yaşında kızcağız,

sen on

Kapkaçta /atinça yazuv körip,
tilin

Kızıma

Göktepede, deniz körfezinde,

ayak

uçlarına

deniz ötesi ufukta

aradık:

Ah, aziz Türkiye'

Görsene, bizler

nasıl

bir kapanda!

Tmar (Kazan) Şiirinden Örnekler: Aydar Helim
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Altay/ardan Egey dingizgeçe

Altaylardan Ege Denizi'ne kadar

Irik diyip törki can köye.

Hürriyet diye

Türkı

Yöregimni can cilegim itip

Yüreğimi

çileğim yapıp

Yardan suzsam sin al, Törkiye! ..

Sahilden uzatsam sen al, Türkiye! ..

Törik ma/!. .. Niçe ay, be/ki yıl

Türk mall. .. Nice ay, belki,

Deryada
Kaysı

çayka/ıp,

ça/u/ap,

du/km sini biznin yarga

Deryada

can

Ut-kürşibiz

Ateş komşumuz,

Kirgen kibik bik vak yomışka,

Girişmiş

Timir çik/er aşa bu "vak" ma/ da

Demir

ne

yapmış

hassas rüzgarlar?

tesbih eden

sınırlar

ötesinden bu "ufuk" mal da

u/ıska?

Nasıl geçmiş

Sevit ko/ı, min hiç

amamadım:

Sovyet kulu, ben hiç

Törik malm, mondty

"ışpiyun"m

bizim ulusa?
anlamadım:

Gerçek Çekacılar* mı yoksa kalmamış?
Türk

malını,

böyle "casus"u

Niçik çikte ku/ga almagan?!

Nasıl sınırda tutuklamamış?

"Kürmiy/er mi?" Kuldagı

"Görmüyorlar

Yeşirip,

Gi/

yak yakka

karanıp,

Ka/dık,

karandık.

biz törki,

cirge üksiz

savdmı

vatansız

tara/dık.

itik mayı sıman kara/dık.
Kızım,

Sin

şu/

Anga i/ni

"Yuga/ttımJ"

"Dev/et

şu/ay

sina min

dip am

taptım!"

An birdim,

uy/andırma,

diyip gil

kuvandır...

mı?"

Gizleyip, etrafa
Hep

bakınız

Eldeki kutuyu

bakındık.

biz

Türkı, vatansız

Kaldık,

yeryüzüne öksüz

Çizme

cilası

Kızım,

sana ben böyle

Sen bu

inandır:

kocakarı

işlere,

gibisin pek küçük

Niçik ütken biznifl

Çm çekistlar mı elle ka/magan?

yıl

Hangi dalga seni bizim sahile
Vurmuş,

karçık

yanıyor.

çalkayıp, sallayıp

Bergen, nitken sizger davıllar?
Mösebbiha

can

gibi

Akıla

dağııdık.

karardık.

ülkeyi

Akıı

verdim,

inandır:

"Kaybettim!" diye onu

düşündürme,

"Devlet buldum!" diye hep

kıvandır ...

18.07.86
Çeka:

Bolşevik

ihtilii1in muhalif unsurlarıyla mü,adele etmek için

kurulnlUş

gizli polis

teşkilatı.

Mustq!ıı Öl1er
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Hakkında

Manara Turtnda Ba/lada

"Minare

Bir meçitsiz ka/gan Akmeçifte,

Bir mescitsiz kalan Akmescit'te,

Altmış/ap yı/dan

Altmış

Balad"

Bekir Nematu/layev'e
safi, uramda,

Bir ay/ı manara, dahi divana!

Bir

kadar

aylı

yıldan

sonra, sokakta,

minare temelini

arıyor,

Ah minare, dahi divane!

Kiçegi

İ/den çağırsa/ar ci/ge kir!

Ülkenden çıkarsalar yele gir!

Bar/bir i/ge kaytM sin Bekir!

Yine de ülkeye döndün sen, Bekir!

ta/avçı

yu/ kürsetmiy,

Dünkü

talancı

yol göstermiyor,

Heyir sor/y. Birme sin afla!

Sadaka istiyor. Verme sen ona!

"A/sm" diy manara. "-iman ka/sm!"

"Alsın"

Ah, manara, dahi divana!

Ah minare, dahi divane!

Köreş

Mücadele imana denk bire bir

imanga tifl birme-bir

. İman bi/en tiri sin, Bekir!
Akmeçifte
Susız taş

tukta/ır

cir tapmty.

dalada, kür, ene,

Ga/emge uk

bu/ıp

iman ile dirisin sen Bekir!
Akmescitte'te duracak yer bulmuyor.
Susuz

küterildi

diyor minare. "- iman kalsın!"

taş bozkırda,

gör,

Aleme ok olup yükseldi

Ak manara, dahi divana!

Ak minare, dahi divane!

Aptırlma,

Telaşlanma,

Bekir, küp mekir.

Ayırım çıkkan

Ak meçitke

YI!lŞıp,

yari bitirdifl,

yeşirmiy

karaflgı töşkeç,

Nindiy yahşı

kişi

çıktığın

Ak mescide

Bekir, çok mekir.
yere birlikte gir!

sığınıp

yurt bitirdin,

Dört taraftan on dört it ürdü.
Ailene, Minare gizlemeden

Su, ut, nan hem iman kitirdi.
Sin

Tek

cirge birge kir!

Düri taraftan undüri it ördi.
Gai/efle Manara

işte

Su,
öyge kir.

sin, Bekir!

ateş,

nan ve iman getirdi.

Sen

karanlık basınca,

Ne iyi

adamsın

evine gir.

sen, Bekir!
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Duday

Marşı

ir diybiz biz, ir digende kükriybiz: U/ sin, Cevher!
Cir diybiz biz, cir digende fifriybiz: U/ sin, Cevher!
Uk diybiz biz, uk digende kürebiz: U/ sin Cevher!
Uf diybiz, uf digende bilebiz: U/ sin Cevher!
Taş

sin biznin,

yeş

Baş

sin biznil?,

aş

sin biznin, sin hava biznin, Cevher!

sin biznin, sin hava biznin, Cevher!

Sin ü/imsiz, sinin kibik Cevher/er mengi ü/miy.
S//7//1

ruhın

irik dav/ap, çakJra, gürge kirmiy.

Bizni/'i firek, sin

kuş

Cimiri/sin imperiya,

yörek, Alladan ki/gen bü/ek.
şu/

bizni/'i izgi li/ek.
23.04.96

"Er diyoruz biz, er deyince kükrüyoruz: O sen Cevher!
Yer diyoruz biz, yer deyince titriyoruz: O sen Cevher!
Ok diyoruz biz, ok deyince görüyoruz: O sen Cevher!
Ateş

diyoruz biz,

ateş

Taş

sen bizim,

yaş

Baş

sen bizim,

aş

deyince biliyoruz: O sen Cevher!

sen bizim, sen hava bizim Cevher!

sen bizim, sen deva bizim, Cevher!

Sen ölümsüz, senin gibi Cevherler ebediyen ölmez.
Senin ruhun hürriyet iddia edip,

çağırır

mezara girmez.

Bizim direk, sen çift yürek, Allah'tan gelen hediye.
Yıkılsın

imparatorluk,

şu

bizim mukaddes dilek."

