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TAKDİM 

 Elinizdeki kitap, 20. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatının en önemli simalarından biri olan 

ve serbest veznin temellerini atarak çağdaş Azerbaycan şiirini inşa eden Resul Rıza’nın, 

Türkiye Türkçesine çevrilmiş şiirlerinden oluşmaktadır. Resul Rıza’nın doğumunun 100. 

Yılına Armağan olarak hazırlanan bu kitap, şairin oğlu ve Azerbaycan Edebiyatının yaşayan 

en güçlü kalemlerinden biri olan Anar’ın, seçtiği şiirlerden oluşmaktadır.  

 Şiir kitapları, birçok dile çevrilip pek çok ülkede yayımlanmasına rağmen, Resul 

Rıza’nın Türkiye’de ilk kitabı İldeniz Kurtulan’ın çevirisi ile 1993 yılında, Kültür Bakanlığı 

tarafından yayımlanmıştır. Resul Rıza’nın seçilmiş şiirlerinden oluşan ikinci kitap Çınar 

Ömrü ise, Sabahattin Çağın tarafından orijinal şekliyle yayına hazırlanarak 1998 yılında 

Ötüken yayınları arasından çıkmıştır. Bu kitap ise, Doğumunun 100. Yılında, Resul Rıza 

şiirini, Türk okuyuculara daha yakından ve daha kapsamlı şekilde tanıtmak ihtiyacından 

doğmuştur. Bu amaçla, oğlu Anar tarafından kaleme alınan, şairin hayatını, mücadelesini ve 

edebi kişiliğini ayrıntılı olarak anlatan oldukça geniş muhtevalı bir makale, bu kitaba önsöz 

olarak konmuştur. 

 Kitabı Azerbaycan Türkçesi ile yayına hazırlayıp kitabın sonuna bir sözlük koymayı 

düşünmüştüm. Ancak Anar’ın: “Resul Rıza’nın şiirleri, Türk okuyuculara, çok sevdiği 

Türkiye Türkçesi ile seslenmelidir. Sık sık sözlüğe müracaat etmek, okuyucuyu şiirin 

atmosferinden koparır…” itirazı üzerine, şiirleri Türkiye Türkçesine çevirmeye başladım.   

 Kuşkusuz şiir çevirileri, daima ciddi eleştirilerin hedefinde olmuştur. Hatta Türkçenin 

ikiz kardeşi sayılan Azerbaycan Türkçesi ile yazılan şiirlerin, çevirisine gerek olmadığını 

ifade eden görüşler de az değildir. Ancak Azerbaycan Türkçesi, Türkçemize ne kadar yakın 

olursa olsun, bu dile aşina olmayan okuyucuların, edebi ürünleri, hele şiiri, kolayca anlamaları 

pek mümkün olmamaktadır. Şiirdeki ses, ahenk, ritim, ölçü ve kafiye unsurlarının şiir 

çevirilerini iyice zorlaştırdığı da malûm. Bütün bunları bilerek bu zorlu işe talip olduk. Hemen 

belirteyim ki, Resul Rıza gibi, Sovyet Devrini yaşamış, o azap dolu yılların verdiği acıları 

iliklerine kadar hissetmiş, 1937 yılındaki Stalin dönemi baskı ve şiddet politikalarından 

tesadüf eseri kurtulmuş, Ahmet Cevat, Hüseyin Cavit, Mikail Müşfik, Mehdi Hüseyin gibi 

birçok arkadaşını, bir zamanlar inandığı komünizme kurban vermiş, rejim ajanlarının takibine 

uğramış bir şairin, sansürden kurtulmak için geliştirdiği farklı, sembolik bir şiir dilini, kendi 

deyimiyle ‘Ezop Dilini’ sesten, ahenkten ve kafiyeden taviz vermeden çevirmek pek de kolay 

olmadı. Bu nedenle büyük bir zevkle yaptığım bu çalışmada, varsa, kusurların bu büyük şairin 

değil benim haneme yazılması gerekir.   

 Bu kitapta, Resul Rıza’nın şiir dünyasına daha derinden dalmak, okuyucuyu, şairin 

şiirlerinden daha fazla örnekle karşılaştırmak adına, her biri bir kitap hacminde olan 

poemalarına fazla yer veremedik. Ancak, şairin, kan ile yoğrulmuş bir devri bütün çıplaklığı 

ile ortaya koyduğu, Kızıl Gül Olmayaydı adlı poemasından da vazgeçemedik. Resul Rıza’nın 

poemaları, belki de ilerde başka bir çalışmamızın konusu olacaktır. 

 Nesimî, Nizamî, Fuzûlî ve Sabir’den aldığı şiir bayrağını, çok yüksek burçlara diken; 

Çağdaş Azerbaycan şiirinde kendi ekolünü yaratarak, onu takip eden nice genç şaire yol olan; 

onlara kol kanat geren; Azerbaycan şiirinin ‘Ulu Çınarı,’ Müdrik Babası’ olan Resul Rıza’nın, 

bu kitapta toplanan seçme eserlerinin zevkle okunacağını ümit ediyorum.  

 Bu kitabın hazırlanmasında ve yayımlanmasında bana yol gösteren, yardımlarını 

esirgemeyen Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Deliömeroğlu’na, şiirleri tek tek elden 

geçirerek gerekli düzeltmeleri yapan Kardeş Kalemler dergisi genel yayın yönetmeni ve 

yaşayan en büyük şairlerimizden biri olan Ali Akbaş’a, Eşim Canan Avşar’a, kitaplarından 

yararlandığım İldeniz Kurtulan ve Sabahattin Çağın’a teşekkürü borç bilirim…   

              İmdat AVŞAR 

         30 Mart 2010/ Kayseri 
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RESUL RIZA’NIN HAYATI 

 

 19 Mayıs 1910’da, Azerbaycan'ın Göyçay şehrinde doğar. Babası, Rusça eğitim gören 

ve köy öğretmenliği yapan Mirza İbrahim Beydir. Öğretmen olduğundan dolayı Mirza 

lakabıyla anılan İbrahim Bey, Resul Rıza, daha altı yaşındayken hakka yürür. İbrahim Bey’in 

ölümü üzerine, Resul Rıza’nın ailesi, dayısı Mehmet Hüseyin Rızayev tarafından himaye 

edilir. Mehmet Hüseyin Rızayev, sistemli bir eğitim görmemesine rağmen, sanata düşkün bir 

insandır. Dayısına karşı emsalsiz bir sevgi besleyen genç Resul, dayısının aile adını: Rızayev 

soyadını alır. Annesi, Meryem Hüseyinkızı Rızayeva, okuma yazması olmayan, ama irticalen 

şiirler söyleyen sanatçı ruhlu bir kadındır.   

 İlk ve orta öğrenimini Göyçay'da tamamlayan Resul Rıza, 1924 yılında Gence Sanayi 

ve Tarım Teknik okuluna girer. Daha sonra, 1927-1929 yılları arasında Tiflis'te Üniversite 

öğrenimine devam eder. Üniversite yıllarında edebiyat ve şiirle yakından ilgilenmeye 

başlayan Resul Rıza, ilk şiirlerini, makalelerini ve hikâyelerini bu yıllarda yayımlamaya 

baslar. İlk şiiri ‘Bu Gün’, 1927 yılında, Tiflis'te yayımlanan Kıvılcım(Gığılcım) adlı bir şiir 

yıllığında yayımlanır. Daha sonraki yıllarda, şiirlerini, yazılarını ve hikâyelerini, Tan 

Yıldızı(Dan Ulduzu) dergisinde ve Yeni Kafkasya gazetesinde yayımlamaya devam eder. 

 1930 yılında Bakü’ye dönen ve Genç İşçi gazetesinde tercüman olarak çalışmaya 

başlayan şair, aynı yıl farklı türlerde eserler vermeye başlar. 1934-1937 yılları arasında 

Moskova Sinematografiye Enstitüsü'nde çalışır. 11 Şubat 1937’de, geçmişte şiddetle tenkit 

ettiği genç şairlerden Nigar Refibeyli ile evlenir. 1939 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği 

başkanı olur, 1941 yılının Kasım ayından itibaren de, Kırım Cephesinde yayımlanan Ordu 

Gazetelerinde Abbas Zamanov, Ali Veliyev, Nesir İmanguliyev, Emin Sarıgov, İbrahim 

Novruzov ve Hüseynali Abdullayev ile birlikte çalışır. 1942 Mayıs’ına kadar kaldığı Kerç'de 

yayımlanan Savaş Darbesi (-Döyüş Zerbesi- Daha sonra bu gazetenin adı, Savaşan Kırım-

Döyüşen Kırım- olmuştur) adlı gazetede çok sayıda yazısı, hikâyesi ve şiiri yayımlanmıştır. 

Özellikle bu cephede yazdığı ‘Bahtiyar’, ‘Tüfek’ ve ‘Tankçı Kardeşim Şamilov’a’ adlı şiirleri 

o dönemin en çok ses getiren eserleridir.  

 Kırım cephesindeki görevini tamamlayıp Bakü’ye dönen şair, Bakü Sinema Stüdyosu 

direktörlüğüne atanır. Bu görevinin yanı sıra çeşitli konularda şiirler ve yazılar yazmaya 

devam eder. Bu yıllarda, geniş yankı uyandıran, Kırım Cephesini anlattığı Vefa adlı piyesi 

yayımlanır. 

 Hayati boyunca birçok resmi görevde çalışan ve 50'den fazla eser veren, Resul Rıza, 

1950'de Azerbaycan Devlet Mükâfatı ödülü alır. 1960'da Halk Şairi fahri unvanı, 1980'de de 

Sosyalist Emeği Kahramanı unvanına layık görülür. Azerbaycan Edebiyatının ve çağdaş 

Azerbaycan şiirinin en önemli simalarından biri olan Resul Rıza, 70 yıllık mücadele dolu bir 

hayattan sonra, 1 Nisan 1981'de gölgesini bu âlemden çekerek sonsuzluğa yürür. 

 

 ESERLERİ 

Çapey (1932), Pionerin Mektubu (1934), Kanatlar (1935), Çınar (1939), Vatan (1942), 

Bahtiyar (1942), Ölmez Kahramanlar (1944), İntikam! İntikam! (1943), Gazap ve Muhabbet 

(1943), Leytenant Bayram'ın Günlüğünden (1943), Lenin (1950;1952; 1957;1969), Si-Ay 

(1951), Güneşin Sorağında (1952), Gönül Sesleri (1954), Şekil ve Çekil (1955), Terane'nin 

Oyuncakları (1959), Yıllar ve Satırlar (1960), Pencereme Düşen Işık (1962), Duygular 

Düşünceler (1964), Dözüm (1965), Benim Fikrimce (1967), Kızıl Gül Olmayaydı (1968), 

Vakit Varken (1970), Gevrek Budak (1970), Işıklar Üşüyende (1970), Çalasın Günü Güne 

(1970), Hayat Duyumları (1975), Küller Çiçekler (1976), Güneyler Kuzeyler (1977), Rüzgâra 

Karşı (1978), Lirika (1978). Seçilmiş Eserleri 1-4. Cilt (1967-1969), Seçilmiş Eserleri 1-5. 

Cilt (1980-1982)   
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ÖNSÖZ YERİNE 

MÜCADELE BU GÜN DE VAR 

 

 Resul Rıza hakkında yazı yazmak, benim için hem çok zor, hem de çok kolay. Çünkü 

Resul Rıza’nın oğluyum. İnsanın çok yakını olan biri hakkında söylediği her söz, beyan ettiği 

her düşünce, yaratıcılığı hakkında yapılan her türlü yorum, bazılarına sübjektif gelebilir, yanlı 

olarak görülebilir. İşin zorluğu da buradadır. Diğer yandan Resul Rıza’nın hem hayat 

çizgisinin çeşitli ayrıntılarını, hem onun sanatçılığını hem de birçok şiirinin, hangi olaylardan, 

düşüncelerden ve sosyal problemlerden kaynaklandığını, satır aralarında hangi derin anlamlar 

taşıdığını, bugün yaşayan insanlar arasında, benim kadar iyi bilen yoktur. Bu durum, meseleyi 

ne kadar kolaylaştırıyorsa bir o kadar da zorlaştırıyor. 

Son derece dolu, zengin, çetin bir hayat yaşayan ve büyük bir poetik miras bırakıp giden bir 

sanatçının, engin sanat dünyasındaki hangi merhaleleri, hangi noktaları, hangi konuları 

seçmek ve üzerinde durmak gerekir… Elbette bir makaleyle Resul Rıza’nın hayatını ve 

sanatçılığını, değil bir bütün olarak, kısmen bile anlatmak çok zordur. Bu yüzden ben, şair ve 

insan olarak XX. Asır Azerbaycan toplum hayatında, edebiyatında, maneviyatında benzersiz 

olan Resul Rıza fenomeninin, yalnız bir kaç yönü, en önemli bulduğum yönleri- üzerinde 

duracağım. Ancak üzerinde duracağım konuları, merhaleleri belirli bir mantıki veya 

kronolojik sıralamaya tutarak onun hayatı ve sanatçılığını dönemlere ayırıp, konular 

temelinde sistemleştirmeyeceğim. Bu yüzden yazım, okuyuculara dağınık gelebilir. Ama 

metni sonuna kadar sabırla okuyup bitiren okuyucu, şair ve insan olarak Resul Rıza’yı, 

ailesini, eşi şaire Nigar Refibeyli'yi ve onun talihini, yaşadığı muhiti, şartları ve dönemin 

cemiyet hayatını tanıyabilecektir. Bununla beraber, okuyucunun Resul Rıza’nın karşılaştığı 

zorluklar, anlaşılmazlıklar, bu zorlukları nasıl def ettiği, hayati boyunca taşıdığı ‘anlamak 

derdi’ hakkında da belirli bir bilgiye sahip olacağı kanaatindeyim. 

 Resul Rıza 19 Mayıs 1910'da, Kuzey Azerbaycan'ın küçük eyalet şehri olan 

Göyçay'da, Mirze İbrahim Memmedhanlı ve Meryem Hanım'ın oğlu olarak dünyaya 

gelmiştir. Dört kızın tek erkek kardeşidir. Memmedhanlılar soyu, Oğuzların Bayat boyunun 

Şahsevenler oymağındandır. Resul Rıza'nın büyük dedesi Memmedhan, XIX. Yüzyılda 

Ruslar Azerbaycan’ı istila ettiğinde Çar ordularına karşı yiğitçe savaşmış, Ruslar 

tarafından hapse atılmış ve hapisteyken zehirlenerek öldürülmüştür. 

 Beş yaşındayken babasını kaybeden Resul Rıza, dayısı Mehemmed Hüseyin 

Rızayev'in himayesinde büyümüş ve sonraları onun soyadını kabul etmiştir. İlk şiiri 1929 

yılında Tiflis'te neşredilen Dan Ulduzu adlı dergide yayımlanmıştır. 50 yılık sanat hayatı 

boyunca Azerbaycan'da, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli dillerinde 50'den fazla kitabı 

yayımlanmıştır. Resul Rıza 1 Nisan 1980’de vefat etmiştir. Onun son şiiri, 31 Mart 1980’de, 

hastanede yazdığı şiiridir: 

Ömrün gamlı demindeyim  

Hastalığın elinden  

Yaşlılığın yüzünden 

‘Yorulmuş yürek’  

Dedi hekim, 

Dedim 

‘Yorulmuşsun, yüreğim,’  

Geçen günler gözümde  

Bir hayal dünyasıdır 

Arşa çıkıyor alevim, 
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O günler öz evlattım  

Bu günlerde üveyim,  

Günler ne kadar farklı  

Kederli günler bu yanda  

Ferah dünler o yanda  

Böyle oluyormuş demek  

Hayat, sonunda 

* * * 

 Resul Rıza, sadece doğum ve ölüm tarihi, yaşadığı yıllar bakımından değil, 

sanatçı varlığının bütün mahiyeti itibarıyla da XX. Asrın şairidir. Yani bu asrın bütün 

tezatlarını, ilerlemesini, gelişmesini, ümitlerini aynı zamanda dertlerini, facialarını, 

ümitlerin tarumar olmasını, hayal kırıklıklarını yaşamış ve eserlerinde kâh doğrudan 

doğruya, açıkça kâh içinde yaşadığı şartların yasaklarından dolayı üstü kapalı ve dolaylı 

şekilde: ‘Ezop diliyle’ aksettirmiştir. 

 XX. yüzyıla inkılâplar, devrimler asrı adını verenler, yanılmıyorlar. Bu devrimlerin 

birbirlerinden çok farklı özellikler göstermesi, tarihe müspet veya menfi işaretlerle dâhil 

olması, olumluluğu veya olumsuzluğu başka bir mesele, ayrı bir yazının konusudur. 

Asrımızın siyasi ve sosyal devrimlerinin önüne geçen bir devrim de vardır ki, bu da sanatta, 

edebiyatta, ilimde kendini gösteren devrim, inkılâbi sıçrayıştır. Sosyal ve siyasi sarsıntılardan 

daha güçlü olan bu estetik sıçrayış, zevklerin, düşüncelerin, sanat anlayışlarının görülmemiş 

bir süratle değişmesi, fertlerin, cemiyetlerin ve milletlerin şuurunda çok derin izler bıraktı. 

Böylece herkesin ve tek tek her bir insanın dünya görüşüne, dünyayı algılamasına güçlü bir 

şekilde etki etti. Sanki en ilkel çağlarından itibaren emekleye emekleye gelen, sonra küçük 

adımlarla, daha sonra gitgide daha hızlı yürüyen tarih, XX. Yüzyılda koşa koşa ilerlemeye 

başladı. Asrın ikinci yarısında ise bu koşu, sıçrayışa dönüştü.  

Dünya sanatına bakarsak, siyasi devrimlerden çok önce ve hatta asrımızda henüz böyle 

devrimlerin ortaya çıkmadığı memleketlerde (Mesela Fransa) sanat alanında yenilikçi 

cereyanların, ekollerin, akımların ön sıralara çıktığını görürüz. Fransa'da, resim sanatında 

post empresyonistlerden sonra gelen Fovistler, Kübistler, Rusya'da Konstruktivistler, 

Mayakovski ve onun takipçilerinin biçim arayışları, Amerika ve Avrupa ülkelerinde şiirde 

serbest veznin gelişmesi, sinema gibi bir sanat türünün ortaya çıkması ve bütün dünyayı 

fethetmesi XX. Asrın ilk on yılına damgasını vuran olaylardır. Tabi ki bu sanat arayışları 

doğu milletlerinin, yakın ve orta doğunun en ilerici halkı olan Türklerin (Anadolu ve 

Azerbaycan Türklerinin) edebiyatında da görülmeliydi. Görülüyordu demek daha doğrudur. 

Çok geniş kapsamlı olan bu meseleyi biraz daraltacak olursak, şiirimizde bu yenilik 

hareketlerinin en parlak örneği, Türk serbest şiirinin ortaya çıkması, gelişmesi, bu yolda 

karşılaştığı zorluklar, onu ortaya koyanların kendi sanat anlayışları, estetik idealleri uğrunda 

cesur, yorulmaz ve sonuçta zafere ulaşan mücadeleleridir. Bu mücadelenin ilk şiarını Resul 

Rıza, daha 1930'lu yıllarda yazdığı mısralarda ifade etmiştir: 

Mücadele bu gün de var, yarın da  

Ben de onun en ön sıralarında 

 

 Genel Türk şiiri araştırmacısı, Terlan Guliyev'in bu meseleyle ilgili vardığı kanaat ve 

ulaştığı sonuç oldukça isabetlidir: 

 

‘XX. Asrın 1920'li ve 1930'lu yıllarında şiirimiz, gelişme macerasında tamamıyla yeni bir 

merhaleye adım atıyor. Hatta Hüseyin Cavit gibi klasik şekillere tam anlamıyla sadık kalan 

bir şair bile, aruz vezni yanında hece vezniyle de şiir yazıyor. İşte bu sırada Semed Vurgun 
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ortaya çıkıyor. Eşsiz kabiliyeti ile şiirde üstünlüğü ele alıyor... Bin yıldan fazla tarihi olan 

hece vezni, diyebiliriz ki Semed Vurgun'un sanatında zirveye ulaşmıştır. Semed Vurgun'la 

beraber XX. Asır şiirimizin poetik simasını belirleyen, XX. Asır şiirimizde ayrıca bir poetik 

merhale olan ikinci şair, Resul Rıza'dır. Resul Rıza, şiir tarihimizde serbest şiirin ilk büyük 

yaratıcısıdır. Serbest şiir, serbest vezin ise ister bizim edebiyatımızda, isterse bütün dünya 

edebiyatında henüz kendi simasını bulmayan, teşekkül devrini yaşayan en genç edebi türdür. 

Henüz simaları, normları belirgin olmayan bir edebi türde yazmak, oldukça zordur. Resul 

Rıza kabiliyeti neticesinde bir şair olarak hem kendini hem de serbest şiiri edebiyatımıza 

kabul ettirmiştir. (Terlan Guliyev, ‘Anadilli Şiirimizin İnkişaf Yolu’, Azerbaycan Muallimi, 

31 Ocak 1992) 

 Terlan Guliyev, bu makalesinde şiirimizin gelişme yolları hakkındaki görüşlerini de 

şöyle toparlamaktadır: 

‘Ana dilimizde şiirimizin geçirdiği tarihi gelişme yolunu poetik aşamalar açısından şu 

şekilde genelleştirmek gerekir: l)Ana Türkçe şiirin umumi merhalesi: a) Dede Korkut şiirleri, 

b) Divan u Lügat’it Türk’teki manzum parçalar 2)Ana dilli şiirimizin orta asırlar merhalesi: 

a) Klasik üsluptaki şiir, b) folklor-âşık üslubundaki şiir. 3)Azerbaycan dilli şiirin çağdaş 

merhalesi: a) Semed Vurgun şiiri b) Resul Rıza şiiri.’ 

 Ben bu sınıflandırmayı esas olarak, doğru sayıyorum. Bu kronolojiyi, genel Türk şiiri 

ve öncelikle Anadolu ve Azerbaycan şiirinin ortak manzarası için de geçerli olarak kabul 

edersek, Oğuz şiirinin gelişme dönemleri ve hareket yönü, istikameti açık bir şekilde görülür. 

Genel Türk şiirinin, en azından Oğuz grubunun (Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve 

Gagavuz Türklerinin) gelişme yollarına genel olarak bakılırsa, bu edebiyatların ne kadar 

yakın ve ortak tabi mecra içinde ilerlediği görülecektir. Kitab-ı Dede Korkut, Köroğlu, Yunus 

Emre, Fuzuli, Nedim ve Karacaoğlan’dan beri, asırlar boyunca aynı vadide gelişen, aynı 

geleneklere sahip çıkan, aynı manevi ve estetik değerleri paylaşan, aynı şiir şekilleri, aynı 

vezin kalıpları ve durakları, aynı kafiye, redif, teşbih sistemini geliştiren Azerbaycan ve 

Anadolu şiiri, orta çağda omuz omuza geliştiği gibi, XIX. ve XX. Asırlarda da muhtelif 

devletler, çeşitli siyasi sistemler ve rejimler içinde de sanat açısından yan yana, birlikte 

yürümüşlerdir.  Mirze Fethali Ahundzade ve Namık Kemal, Tevfik Fikret ve 

Mehemmed Hadi, Sabir ve Eşref, Abdülhak Hamit ve Hüseyin Cavit, Mirze Celil 

Memmedgulizade ve Ömer Seyfettin, muhtelif coğrafi mekânlarda, muhtelif siyasi 

kuruluşlarda yaşayıp eser verseler de fikirlerinde, sanatlarında, üsluplarında birbirlerine ikiz 

kardeşler kadar yakındırlar. Daha doğrusu, tam anlamıyla öz kardeştirler. Devlet sınırları ile 

birbirinden ayrılmış, uzak düşmüş kardeşler... 

Yeni hayat, yeni kuruluş, insanların, milletlerin beraberlik, kardeşlik dünyası 

hakkında önce sosyalist sloganların gerçekliğine ve samimiyetine uzun zaman 

inananlar, aldananlar, bir zaman sonra (bazısı çabuk, bazısı geç) bu amansız aldanışı 

anlayıp hayal kırıklığının acısını, faciasını yaşayanlar da bu tezat yolu birlikte 

geçiyorlardı. Sovyet kuruluşuna, komünizm ideallerine inancı da, bu ideallerin, bu 

kuruluşun hayal kırıklığını da hem Nâzım Hikmet hem Semed Vurgun hem de Resul 

Rıza yaşadı... 

 Kruşçev, 1956 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin XX. Kurultayı’nda, 

Stalin rejiminin cinayetlerini ifşa ederken Semed Vurgun ölüm döşeğindeydi (1956 

Mayıs’ında vefat etti). Ömrünün son demlerinde, samimi bir şekilde inandığı ve coşkun 

ilhamla terennüm ettiği putların kırıldığını, yıkıldığını görse de hayal kırıklığını 

sanatına yansıtmasına ecel fırsat vermedi. Nâzım Hikmet 1963 yılının Haziran ayında 

bu dünyadan göçtü. İlk gençlik çağında hayran olduğu, yeniden kavuşma hasretiyle 

uzun yıllar hapislerde yattığı bir memleketin -Sovyetler cennetinin- nasıl çirkinleştiğini 
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bizzat gördü. Bir ömür boyu süren aldanışın pişmanlığını, gerçek ve yegâne vatanı 

Türkiye’nin hasretini, son şiirlerinde ve sahne eserlerinde ifade edebildi. Resul Rıza, 

Nâzım’ın bu pişmanlığından, vatan hasretinden ‘Renkler’ silsilesinin ‘Saman Sarısı’ 

şiirinde şu şekilde söz eder: 

Doğduğu evin  

Çıplak duvarlarına hasret, 

Pişmanlık kokan hakikat,  

Gurubun şafaklarında  

Yaralı kalbine meydan okuyan  

Nâzım Hikmet… 

Nâzım Hikmet'in Sovyetler Birliği’ndeki en yakin dostlarından, yürekten sevmiş 

olduğu insanlardan biri de Resul Rıza idi. Babamla yaptığı gizli sohbetlerde, acı bir 

itirafta bulunurmuş: ‘Kardeşim, Sovyetler Birliği’nin hürriyetindense, Türkiye 

mahpushanelerinde on beş yıl daha yatmaya razıyım...’ 

 Putlar yıkıldıktan, idealler sahte çıktıktan, uzak geçmişlerinde inandıkları birçok 

hakikatler berbat olduktan sonra, bu aldanışların acısını yazmak için talih Resul 

Rıza'ya daha fazla mühlet verdi. Ömrünün son gününe kadar kalemini elinden 

bırakmadı. Hem kendinin, çağdaşlarının hem de cemiyetin, kuruluşun tezat, belalı, azap 

ve ıstırap dolu yolundan, tek tek insanların facialarından, kötü talihinden bahseden çok 

sayıda eser yazdı. ‘Kızıl Gül Olmayaydı’, ‘Ömür Geçti Gün Geçti\ ‘Rekviem’, ‘Ömürden 

Sayfalar’, ‘İnsan Resmi’, ‘Sayfaların Hafızasından’ , ‘Yazık Sana, Resul Rıza’, bunlardan 

bazılarıdır. O yılların hayal kırıklığından sonra, günün her bir çağı -akşamı da, sabahı 

da, gecesi de gündüzü de- Resul Rıza için anlamsızlaşmış, yalnızlık içinde, ümitsiz, 

üzücü bir beklentiye dönüşmüştür. 

 

Diyorlar 

Akşamlar keder getirir 

Diyorlar 

Can sıkar karanlık gece 

Diyorlar, 

Diyorlar… 

Peki, gündüzler nice 

Gündüzleri de 

Sabırsızlıkla bekliyoruz, 

Ah bir akşam olsa 

Bir gelse gece  

  Ocak, 1959 Kahire 

 

 Bu, belki de Resul Rıza’nın en karamsar, en ümitsiz şiiridir. Ancak böyle hüzünlü bir 

sonla biten manevi gelişmenin, kederle neticelenmiş sanatçılık yolunun ışık, bahar, gençlik, 

ümit ve mücadele aşkıyla dopdolu başlangıcı, hayat şevkiyle çağlayan öncesi de vardı 

elbette... Asrın ikinci yarısında karanlık gecenin, kederli akşamın üzücü beklentileriyle 

yaşanan ömrün, 1920'li yılların sonu ile 1930'lu yılların başlarında, bol güneşli sabahları da 

olmuştur. O yılların genç şairlerinin duyduğu yenilikçi, devrimci hisleri hepsi yaşıyor. Nâzım 

Hikmet'in de o devirde yazdığı mısralar, işte bu ışıklı dünyayı ifade ediyor: 

Akın var 

Güneşe akın 

Güneşi zapt edeceğiz 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

Resul Rıza. Gecenin suskun nağmasi. Türkce 

 

Güneşin zaptı yakin 

Toprak bakır 

Gök bakır 

Haykır güneşi içenlerin türküsünü 

Haykır 

Haykıralım  

 Nâzım Hikmet'in ilk şiir kitabı olan Güneşi İçenlerin Türküsü, 1919 yılında Bakü'de 

basılmıştı (redaktörü Süleyman Rüstem’dir). O devrin diğer Azeri Türk şairleri de Nâzım gibi 

‘Güneşi İçenlerin Türküsü’nü yazıyor ve haykırıyorlardı. Bakü’de, o devrin tenkitçileri, 

Nâzım Hikmet'i bir Türk şairi olarak takdim ediyorlardı ki, bu aynı zamanda Azeri şairi 

demekti. Bu yıllarda Nâzım’ın çağdaş Azerbaycan edebiyatına etkisi inkâr edilemezdi. Ben 

burada Nâzım Hikmet'in şahsiyetini, hayatını, şairliğini, siyasi görüşünü açıklamayı 

düşünmüyorum. Ben yalnızca bu şiirin estetik bakımdan devrimci, yenilikçi, aynı zamanda 

hem yıkıcı hem yapıcı, kurucu bir şiir olduğunu vurgulamak istiyorum. 

 Nâzım’la ilgili bir meseleye daha temas etmek istiyorum. Nâzım Sovyetler Birliği’ne 

1952'de ikinci defa geldi ve sanki gençlik rüyalarının memleketine değil, bambaşka bir 

ülkeye, emperyalist diktatörlük rejiminde yaşayan, şoven ruhlu bir devlete düştüğünü çok 

çabuk anlayarak -daha önce de söylediğim gibi- büyük bir pişmanlık yaşadı. O yıllar Stalin 

rejiminin en soğuk, en sert devri idi. Azerbaycan'da Türk kelimesini kullanmak bile 

imkânsızken, Türkiye'yle her türlü ilişki kurmak yasakken, dilimizin, tarihimizin ortak 

kaynaklan inkâr edilirken, Nâzım Hikmet, Bakü’de en yüksek kürsülerden ‘Ben Türk’üm, siz 

de Türksünüz, dilimiz, geleneklerimiz bir, halklarımız kardeştir’ derdi. O yıllarda Türkiye 

için Nâzım Hikmet, devrimin, komünizmin ve sosyalist fikirlerin simgesi idiyse de Azerbay-

can için Türkiye'nin, Türklüğün, Türk kardeşliğinin, dil birliğimizin sembolü idi. Azerbaycan 

halkı, Azeri aydınları da şairi sırf bu anlamda kavrıyor, karşılıyor ve bağrına basıyordu. Resul 

Rıza'nın Nâzım’a sevgisini de, onun için yazdığı şiirleri de sadece bu bakımdan 

değerlendirmek gerekir. 

* 

* * 

Türk şiirinde yeni bir veznin (Türk serbest vezninin yeni ifade tarzı, yeni ritimler, 

beklenmedik orijinal kafiyeler, ilginç benzetmelerin, günümüzde artık geleneksel biçim almış 

bütün bu yeniliklerin) temeli, 1920'li yılların sonlarında Nâzım Hikmet'in Bakü’de 

yayımlanan şiirleri, ilk kitabı, onun daha genç çağdaşları, daha sonraki yıllarda meşhur olan 

Süleyman Rüstem, Semed Vurgun, Mikayil Müşfik, Mikayil Refili, Resul Rıza gibi şairlerin 

katkısıyla atılıyordu. O yıllarda Süleyman Rüstem'in, Semed Vurgun'un, Mikayil Müşfik’in 

de bazı şiirleri, serbest vezinle yazılmıştır. Bir yandan serbest şiirler yazan Mikayil Refili, 

aynı zamanda bu tarzın teorisyenlerinden biri olarak Azerbaycan serbest vezninin ilk 

temsilcilerinden ve tebliğ edenlerden biri idi. Sonraki yıllarda şiiri tamamen bırakarak ilim 

sahasına geçti ve ciddi bir araştırmacı olarak tanındı. Nâzım Hikmet'in, Mikayil Refili için 

yazdığı ‘Ağıt’ adlı şiirinde dediği gibi ‘Şair olabilirdi, profesör oldu’. Sonraki yıllarda Semed 

Vurgun, Mikayil Müşfik ve Süleyman Rüstem, şaheserlerini esasen hece, bazen de aruz 

vezniyle yazdılar. Resul Rıza’nın hece vezninde yazılmış çok sayıda değerli şiiri vardır. 

Ama o, ilk gençlik çağında seçtiği ve sevdiği vezne, serbest vezne sadık kalarak, hayatı 

boyunca, bu veznin Azerbaycan'daki en mükemmel örneklerini verdi. Azerbaycan 

serbest şiirinin en büyük temsilcisi ve serbest şiiri, Azerbaycan edebiyatının aruz ve 

heceden sonra üçüncü milli vezni yapan isim oldu. 

 Türkiye şairlerinin ve Resul Rıza’nın şiirlerini Estonca'ya doğrudan doğruya 

orijinalinden çeviren Estonyalı kadın şair ve Türkolog Liy Seppel şunları söylüyor: 
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‘Türk halklarının şiir sanatında serbest şiirin en güzel örneklerini veren üç şahsiyetten Nâzım 

Hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Resul Rıza'dan söz edeceğim. Niçin bu şiir sisteminin Türk 

dilleri için uygun olmadığını hala ispatlamaya çalışıyorlar. Gerçi diğerlerine göre bu fikri 

savunanlar Azerbaycan'da daha azdır. Ancak sözgelimi Türkmenistan'da, Kazakistan'da ve 

diğer yerlerde bu iddialar hala devam etmektedir.’ 

 Resul Rıza'nın şiirlerini Estonca'ya tercüme ettiği için Estonya'nın en yüksek devlet 

ödülünü kazanan Liy Seppel'in fikrini destekleyerek şunu ekleyebilirim ki, Türk şiirinin 

aruzdan ve heceden önceki en eski örnekleri -Orhun Kitabeleri ve Dede Korkut Soylamaları- 

serbest şiirin en eski ve parlak örnekleridir. 

İlk önce milli geleneklerden beslenen Resul Rıza, Azerbaycan edebiyatına inkâr 

edilmez yenilikler getirmiş, çağdaş şiirimize tamamıyla yeni bir yol açmış ve ömrünün 

son gününe kadar bu yolda yürümüştür. Bugünkü edebiyatımızın görkemli simalarından 

ve yaratıcılık üslubu, Resul Rıza üslubundan çok farklı olan, sevilen şairimiz Bahtiyar 

Vahapzade şunları söylüyor: ‘Kendini halkının zerresi sayan, hayatını halka adayan, halkın 

kederi ile kederlenip, sevinci ile sevinen insanlar kendi hayatini değil, halkın hayatını yaşar. 

Böyle insanlar, fert olmaktan çıkıp şahsiyet seviyesine yükselir. Resul Rıza halkımızın 

yetiştirdiği böyle büyük şahsiyetlerden biriydi. O, hem sanatta hem de hayatta daima kendi 

yolunda gitti, daima kendi kalbinin sözünü söyledi. Onda hiç bir eksiklik görmedik. O, 

sözünde de tam idi, emelinde de. Nefretinde de tam idi, sevgisinde de…’ 

 Sürekli yenilik hevesi, Resul Rıza'nın yalnız şiirinde, eserlerinde değil, genel 

olarak bütün çalışmalarında, sosyal faaliyetinde de açık bir şekilde görülür. O, her 

zaman ve her işte yeni ufuklar arzuluyordu. Ne mekâna, ne zamanına sığabiliyordu. Bu 

muhit içinde sıkılıyor, usanıyor, daralıyordu. Kabul edilmiş normların, adetlerin, 

tanıdık anlayışların, yerleşmiş zevklerin sınırlılığı, katı kuralları, düşünce kalıplarının 

darlığı içinde yaşamak onu boğuyordu. Devrin birçok acılarını önceden hissetmek, ifade 

etmek, işitilmemek, anlamak ve anlaşılmamak derdini, ömrü boyunca taşımak ve bütün 

bunların sayesinde çoğu zaman tek başına, yalnız kalmak, Resul Rıza şiirine 

kötümserlik, küskünlük, ümitsizlik renkleri de katıyordu. Şair sonuçta, şüphelerden, 

tereddütlerden geçerek yine de ümide tapmıyor ama teselliyi, kurtuluşu, çıkış yolunu, 

ümitte arıyordu: 

 

Sığınmışız kalbime 

 Ümit 

 Şüphe 

 Keder 

 Ve ben 

Vakit hayli ilerlemiş 

Gece yarısı 

Yağmur yağıyor durmadan 

Rüzgâr esiyor 

Ümit diyor ki 

 Yağmur dinecek 

 Rüzgâr susacak 

 Karanlık eriyip 

 Sabah olacak 

 Güneş doğacak 

 Kızıl saçları saçak saçak 

Şüphe diyor ki 

 Ne zaman 
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 Ne zaman 

 Yağmur kara dönebilir 

 Rüzgâr tufana, 

 Sabah olmayabilir 

Keder diyor ki 

 Yağmur dinse de 

 Sabah olsa da 

 Rüzgâr sussa da 

 Ne teselli  

 Ne son bulur 

 İçimdeki yetim ses 

Ümit der 

Şüphe yer 

Şüphe der 

Keder yer 

Ben dinlerim 

 Ümidi 

 Şüpheyi 

 Kederi 

Bekliyorum seheri 

Doğsun güneş 

Kızıl saçları saçak saçak 

Sormuyorum 

Ne zaman 

Doğacak, 

Konuş ümit 

 Eski dost  

Anlat   

  1960 

 

 Yenilik yenilmezdir. Yalnız üslupta, estetik ifade araçlarında değil, genel olarak sosyal 

ve milli şuurda yenilik... Fikir yeniliği... Yaşamak yeniliği… Ve yenilik yenilmez olduğu için, 

onun uğrunda mücadele de yorulmazlık ve tahammül istiyor. Resul Rıza'nın şiirinin temel 

sözlerinden biri de ‘dözüm’ (tahammül) kelimesidir. Bu kelimeyi Resul Rıza getirmiş 

dilimize, sabır ve tahammül kelimelerinin yerine... Bu söz de, bu anlayış da en çok Resul 

Rıza'ya yaraşmaktadır. Tabi ki, Resul Rıza'nın seçtiği yolunu beğenmek de beğenmemek de 

mümkündür. Bu bir estetik, zevk meselesidir. Bu yolu kabul etmek de mümkündür, etmemek 

de… Bu da eğilime, seviyeye, ilginin istikametine bağlıdır. Bu yolda gitmek de mümkündür, 

gitmemek de. Bu ise şüphesiz istek ve beceri meselesidir (Çünkü tek başına istek yetersizdir, 

bu yolda gitmeyi başarabilmek de gerektir). Ve nihayet bu yolda gidip, bu yolda gittiğini 

inkâr etmek de mümkündür… 

 Resul Rıza'nın çağdaş, şiirimize güçlü tesirini inkâr etmek, merhum şairi değil, onu 

inkâr edenleri karakterize eder. Resul Rıza sağlığında olduğu gibi, ölümünden on altı yıl sonra 

da gerçek değeri bilinmemiş bir şairdir. Aynı şekilde kardeş, Türkiye'de de... Günümüzün en 

kabiliyetli sanatkârlarından biri olan Vagif Semedoglu'nun sözleri çok doğrudur: 

‘Resul Rıza Azerbaycan edebiyatı tarihinde anlaşılamamış şairlerdendir. Resul Rıza’yı 

sevenler ve sevmeyenler çoğu zaman ona çok yüzeysel bir anlayışla yaklaşıyorlar.’ Yazar, şiir 

dünyasına 1960'lı yıllarda giren neslin –Vagif’ in kendisinin de dâhil olduğu neslin- yenilikçi 

ruhuna karşı, o devirlerde hangi hücumların yapıldığı ve Resul Rıza'nın onları, bu 

hücumlardan nasıl koruduğunu hatırlayarak şunları ilave ediyor: ‘Şimdi gülünç 
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görünüyor o şeyler, o sohbetler... Ama o zamanlar Resul Rıza olmasaydı çoğumuzun 

iradesi kırılabilirdi... Yeni şiire karşı tamamıyla adaletsiz bir yaklaşım vardı ve bu engelleri 

yıkan da elbette, Resul Rıza idi. Bu yüzden esas darbeleri de sadece o alırdı (Hezer, no.2, 

Bakü, Şubat 1997, s.4-5.). 

 1960'lı yıllardan itibaren ‘yeni şiirin,’ yeni nesilleri, güçlü bir şekilde etkisi altına 

aldığı, hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir. Daha evvelki yıllarda Resul 

Rıza'nın uğrunda tek başına mücadele ettiği bu edebi temayül, bu edebi cereyan karşı 

durulmaz bir akına çevrildi. Resul Rıza, genç nesli kendi nüfuzuyla desteklediği gibi, 

kabiliyetli genç şairlerin sanat başarıları da Resul Rıza'ya manevi bir dayanak oluyor, 

ona gurur veriyordu. Resul Rıza’nın büyük ümit beslediği o yıların genç şairi, bugün bu 

ümitleri tamamen doğrulamış meşhur sanatçı Fikret Koca hakkında kitap yazan 

tenkitçi Vagif Yusuflu, aynı kitabında bu meseleye de temas ediyor: 

‘Resul Rıza gibi büyük bir sanatkâr 1960'lı yıllarda bir şair olarak sanki yeniden doğdu. İnce, 

zarif ve yenilmez yaşama azmiyle, asfaltı yarıp güneşe doğru yükselen nergis gibi Resul 

Rıza’nın şiiri de edebiyatta böyle bir misyonu yerine getirdi... Gerçekten de Resul Rıza, 

1960'lı yılların fenomen şairidir. Azerbaycan şiirinin kati bir realizmle zenginleşmesinde, 

üslup çeşitliliğinin felsefi lirizmin yeni şekil elementlerinin ortaya çıkarılmasında, onun 

hizmetleri gereği gibi araştırılmamıştır. 1960'lı yıllarda edebiyat sahasına çok sayıda 

kabiliyetli genç katıldı. Onların çoğu Resul Rıza’nın edebi himayesi ve kaygısı ile yetiştiler ve 

şiir dünyasında kabul gördüler. Kesin olarak söyleyebiliriz ki, Ali Kerim, Fikret Sadık, İsa 

İsmayilzade, Elekber Salahzade, Yusuf Hesenbey, Vagif Semedoğlu, daha sonraları Ramiz 

Rövşen gibi kabiliyetli şairler Resul Rıza ekolünden yetişmişlerdir. Nihayet Fikret Goca... 

Fikret Goca’nın bir şair olarak pişmesinde, olgunlaşmasında hiç şüphesiz üstadın büyük rolü 

olmuştur. 1960'lı yılların sonlarında dünyasını değiştiren son derece kabiliyetli şair Ali 

Kerim'in de büyük istidadını ilk defa Resul Rıza hissedebildi.’ (Vagif Yusuflu, Yüreğim Serdim 

Güneşe, Bakü 1997). 

 Elbette Resul Rıza’nın da onun açtığı yolla, ama kendi adımları, kendi sesi, nefesi, 

kendi sözüyle ilerleyen birçok şairin de edebiyatımızdaki yerini ve önemini, sadece serbest 

vezne bağlamak yanlış olacaktır. Hece vezninde ruhu, sanatkârlık gücü, estetik ağırlığı 

itibarıyla klasik şiirler yaratıldığı gibi serbest vezinde de zayıf, sönük, boş söz yığınından 

ibaret örnekler az değildir. Ancak serbest şiir, yeni bir dünya duyumunu, çağdaş hayatı, 

yaşadığımız asrı ifade etmek bakımından sanatçıya çok büyük serbestlik, rahat ifade imkânları 

vermiştir. Bu nedenle Resul Rıza, bu zor mücadeleyi en ağır şartlarda edebi tenkit 

çevresinin baskıları, istihzaları ve siyasi çevrelerin daimi şüpheleri nezareti altında 

yapıyordu. Ancak yürüdüğü yoldan bir adım bile sapmıyordu. 

 Mirze Fethali Ahundzâde'nin dram ve nesir gibi yeni edebi türler yaratma çabaları, 

Mirze Elekber Sabir'in klasik aruzu, yeni devrin problemlerini ifade edecek şekilde 

sadeleştirmesi; Mirze Celil Memmedgulizade'nin ister Molla Nasrettin mecmuasında, isterse 

kendi sanatçılığında satirik üsluba başvurması, sadece edebiyat çerçevesiyle 

sınırlandırılmayan sosyal bir mücadeledir. Resul Rıza’nın yeni şiir, yeni estetik vasıtalar 

uğrunda uzun yıllar boyu devam eden mücadelesi de milli edebiyatımızı, milli kültürümüzü 

XX. Asrın çağdaş gelişme seviyesinde, dünya estetik ölçülerinde boy verecek bir şekilde 

görmek arzusuydu. Bu, Resul Rıza’nın sağlam ve sarsılmaz inancıydı. Onun bu inancını 

‘Şiirimizi milli köklerinden ayırıp uluslararası standartlara uygun bir hale getirmek’ şeklinde 

yorumlayanlar da var. Bunu bazen meselenin mahiyetini anlamadan, yüzeysel 

müşahedelerden sonuç çıkararak, bazen de kasten, bilerek, garazla yapıyorlar. Resul Rıza’nın 

sanatçılığını ve hayat yolunu bilenler, onun kendi halkıyla, milli edebiyatımızın derin 

köklerine ne kadar bağlı olduğunu, geçmişin geleneksel değerlerini ve dilimizin müdafaası 
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uğruna ne kadar büyük bir gayretle mücadele ettiğini iyi bilirler. 1980'de yazdığı ‘Vatan’ 

şiirinde: 

 

‘Ben vatanın koynundayım 

Vatan benim koynumdadır 

Vatan adlı bu toprağın 

Borcu her an boynumdadır 

Gayretini çekmişim 

Çekerim 

Toprağını ekmişim 

Ekerim 

Yükselsin, diye uğrunda 

Ter dökmüşüm 

Dökerim’ demeye hakkı vardı, çünkü ana dilinin ağrılı problemlerinden, toprağımıza harisçe 

göz dikenlerden, halkımızın bin bir derdinden birçok şiirinde, makalesinde, konuşmasında 

bahsetmişti. Çünkü bu halkın geçmişine de, onun kültürel, edebi değerlerine de bir evlat 

sadakatiyle bağlıydı. İkinci Dünya Savaşı’nda Kırım cephesinde Resul Rıza'yla omuz omuza 

ateşten geçmiş merhum âlimimiz, değerli aydınımız, babamın itibarlı dostu Abbas Zamanov 

onun özellikle bu yönünü ısrarla vurguluyordu: 

‘Edebiyat tarihinden tanıdığımız bütün gerçek yenilikçiler gibi, Resul Rıza da klasik mirasa 

bağlı bir sanatçıdır. Resul Rıza’nın şiirinde Nizamî'den gelen felsefi tat, Nesimî'den gelen 

gayret, Fuzuli'den gelen insan sevgisi, Sabir'den gelen öldürücü mizah ve nefret vardır. Resul 

Rıza’nın şiirinde Vagif şuhluğu, Vidadî kederi, Hadî huzursuzluğu vardır. Resul Rıza klasik 

şiirimizin güzel ananelerini devam ettiren ve geliştiren ülkü sahibi bir söz ustasıdır. O, 

bugünkü şiirimizin canlı klasiğidir.’ (İki Ömrün Işığı, Bakü 1987). 

 

 Değerli ilim adamı Abbas Zamanov bu sözleri yazarken şüphesiz genel iddialara değil, 

somut gerçeklere dayanıyordu. Gerçekten de Resul Rıza’nın sanatçılığı, klasik edebiyatımızın 

değerlerini şu veya bu şekilde aksettiren bir aynayı hatırlatır. Dede Korkut destanlarını çok 

seviyordu ve Stalin devrinde yasaklanan bu muhteşem eserin, halkımızın edebiyat tarihine 

geri döndürülmesi konusunu ilk defa Resul Rıza gündeme getirmiştir: 

 

Derelerin başından 

Kayaların kaşından  

Gürleyip akan sular 

Taştan taşa dökülüp  

Bir kıvrılıp bir bükülüp  

Çağıldayan han sular,  

Gâh göz, göz bulak olup,  

Gâh coşkun ırmak olup  

Gâh dalgası dağ olup  

Kabarıp, kalkan sular,  

Gâh sakit, gâh gür akıp  

Gâh kuzu, gâh kür akıp  

Yatağında sıkılıp  

Sahile çıkan sular, 

Damlalar sızıntılar  

Birbirine aka aka  

Dere yatağından geçip,  

Güneşin alevinden içip  
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Toplanır, birikir,  

Bir nehir olursunuz 

 

‘Her Yaşın Bir Hüznü’ adlı bu şiirde, Dede Korkut'taki şiiriyetin, Dede Korkut 

‘soylamalarının’ üslup özellikleri, ritimleri apaçık görülmektedir. Nizami'nin en büyük 

mesnevisi olan Hüsrev ü Şirin'i Azeri Türkçesi’ne çeviren Resul Rıza’dır. Halep'te, 

Nesimi'nin mezarını arayıp bulmuş ve bu konuda Azerbaycan okuyucularına ilk bilgileri o 

vermiş, büyük şair hakkında Son Gece adlı bir poema ile bir kaç tane de makale yazmıştır. En 

çok sevdiği şairler Fuzuli ve Sabir idi. Fuzuli hakkında -ne yazık ki tamamlanamamış- bir 

poeması ve şiirleri vardır. Fuzuli'nin yurdu olan Irak'ta, dili dilimizden, ruhu ruhumuzdan olan 

çok sayıda Türk’ün varlığı, onların Azeri ‘bayatılarla’ ikiz kardeş olan hoyratları hakkında  

okuyucularımıza ‘Uzak Ellerin Yakın Töhfeleri’ adlı makalesiyle geniş bilgiler veren de Resul 

Rıza’dır. Mirze Elekber Sabir hakkında da poeması, şiir ve makaleleri vardır. Resul Rıza’nın 

teşebbüsü ve öncülüğüyle Azerbaycan'da geleneksel olarak ‘Sabir Şiir Günleri’ düzenlenmeye 

başlanmıştır. Mirze Fethali, Mirze Celil, Hüseyin Cavit, Cefer Cabbarlı, Mikayil Müşfik, 

Semed Vurgun, Bahtiyar Vahapzade gibi yazar ve şairler hakkında da makaleler ve hatıralar 

yazmıştır. 

 Resul Rıza Azerbaycan folklorunu -halk hikâyelerini, masallarını, Âşık Alesker'in, 

Âşık Kurbani'nin koşmalarını, geraylılarını- çok sever, halk dehasının yarattığı nadir 

incilerden olan bayatılardan, şiirlerinde, nağmelerinde bol bol istifade ederdi. Sanatkârlığının 

esas yönü olan serbest vezinden başka hecenin bütün şekillerini ve duraklarını kullanarak 

koşmalar, geraylılar, tecnisler, bayatılar ve cinaslı bayatılar yazmıştır. Türkiye edebiyatına da 

büyük ilgisi vardı. Sözgelimi 1930'lu yıllarda yazdığı bir şiirinde ‘Seviyorum Puşkin'i de 

Fikret gibi’ demiştir. Tevfik Fikret'in, aynı şekilde Yunus Emre'nin, Nedim'in, Namık 

Kemal'in, Mithat Cemal Kuntay'ın, Yahya Kemal'in, Ahmet Haşim'in, Faruk Nafiz'in şiirlerini 

ezbere bilirdi. 1958 yılında tertip ettiği ve geniş bir önsöz yazdığı Sulh ve Dostluk adlı doğu 

edebiyatları antolojisinde, Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın, Kul Mustafa'nın, Eşrefoğlu'nun, 

Kemalettin Kamu'nun, Şükûfe Nihal Başar'ın, Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerini, ilk defa 

Türkiye Türkçesi'nden Azeri Türkçesi'ne aktararak yayımlamıştı. Nâzım Hikmet'in de en 

meşhur şiirlerini Azeri Türkçesiyle Resul Rıza seslendirmiştir. Nâzım Hikmet, Azerbaycan 

Televizyonu'ndaki bir konuşmasında: ‘Benim şiirlerim dostum Resul Rıza’nın Azeri lehçesiyle 

çevirisinde daha güzel sesleniyor’ demişti. Nâzım’ın Resul Rıza hakkında üç, makalesi, Resul 

Rıza’nın Nâzım hakkında bir makalesi ve bir kaç, şiiri vardır. 

 Resul Rıza edebi köklere bağlılığı yanında Azerbaycan geleneklerinin diğer 

sahalarıyla da ilgilenmiştir. Kız Kalesi efsanesini esas alarak bir poema yazmış, Nahçivan'ın, 

Şeki'nin kadim mimari eserlerinin kaygısını çekmiş, onların restore edilmesi için defalarca 

teşebbüste bulunmuş, Gobustan kaya resimlerinin tahrip edilmesine karşı birçok yazı yazmış, 

Kirovabad adı verilen şehre, Gence adının yeniden verilmesini teklif etmiştir. İlk Azerbaycan 

ansiklopedisinin temelini atan ve on yıl baş redaktörlüğünü yapan Resul Rıza, halkımızın 

tarihini doğru bir şekilde vermek istemiş ve soyumuzun, kökümüzün Türklüğünün tasdiki 

uğrunda sürekli mücadele vermiş, en sonunda bu mücadelenin kurbanı olmuştur. Büyük 

emeklerle temelini attığı bu ansiklopedinin redaktörlüğünden uzaklaştırılmış, bu da onun 

şeker hastalığının şiddetlenmesine ve ölümünün yakınlaşmasına sebep olmuştur. 

 

 Mugamlarımızı, büyük bestekârlarımız Üzeyir Hacıbeyli ve Kara Karayev'in sesinden 

çok severdi. Ama mugannilerden Bülbül’ün icrasını çok sever, onlar hakkında makaleler ve 

hatıralar yazardı. Beğendiği ressamlarımız Settar Behlülzâde, Mikayil Abdullayev, Tahir 

Salahov, Toğrul Nerimanbeyov hakkında da basılmış, yazılan, makaleleri ve şiirleri vardır. 

Bestekârlarımız ve şairlerimiz de onun sevgisine karşılık veriyor, şiirlerine güzel besteler 

yapıyor, eserleri için desenler çiziyor, yağlı boya ve grafik usulü ile Resul Rıza'nın 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

Resul Rıza. Gecenin suskun nağmasi. Türkce 

 

mükemmel portrelerini yapıyorlardı. Resul Rıza’nın en meşhur portreleri Tahir Salahov, 

Mikayil Abdullayev, Toğrul Nerimanbeyov, heykeltras, Elmira Hüseynova tarafından 

yapılmıştır. Şairin sözlerine Gara Garayev, Niyazi, Tofik Guliyev, Vasıf Adıgözelov, Emin 

Sabitoğlu, Polat Bülbüloğlu, Cavanşir Guliyev, Rauf Haciyev ve Elekber Tagiyev çok güzel 

şarkılar bestelemişlerdir. Bunlardan bazıları Türkiye'de de çok yaygındır: ‘İnsaf da yahşi 

şeydir’, ‘Sına Meni, Sına Yar’, v.b. Türkiye’de çok yaygın olan Azeri şarkıları arasında, Emin 

Sabitoglu'nun, Nigar Refibeyli'nin sözlerine yazdığı ‘Ala gözlüm’ şarkısı da vardır. 

* * * 

 Resul Rıza milli, manevi ve kültürel değerlere bağlılığı, sadece Sovyet 

kuruluşunun nispeten yumuşadığı devirlerde, yani böyle fikir ve hisleri ifade etmeye 

biraz daha fazla imkân verildiği zamanlarda ifade edilmemiştir. Stalin rejiminin en sert, 

amansız, her türlü milli temayüllere karşı çıktığı 1930'lu yıllarda yazdığı şiirlerinde de 

cesaretle ifade edilmiştir. 1937 yılının kanlı baskı devri arifesinde yazdığı ‘Çınar’ şiiri, 

Resul Rıza’nın ömür boyu sadık kaldığı emel ve inançlarının manifestosudur.  

 

Gece yarısı, yıldızlar ak, gök kara 

Yaslanmışım bir kocaman çınara 

… 

Karlı dağlara eş, onun vakarı 

Başı bütün ağaçlardan yukarı 

… 

Dedim ulu çınar neden yıkılmaz 

Birden dile geldi çınar, dedi: Bak 

Bu toprağa derinden kök salarak 

Her tarafa uzatmışım kolumu 

Evlatlarım sarmış sağımı, solumu 

Böyle mağrur duruyorsam haklıyım  

Ben kökümle bu toprağa bağlıyım 

 

 Bu şiir, Türk edebiyatında ‘Çınarı’ vatanın, halkın sembolü olarak inşa eden ilk 

eserdir. Resul Rıza’nın doğduğu Göyçay şehri de eski Gence gibi ulu çınarların diyarıdır ve 

bu azametli ağaç, tıpkı şairin 25 yaşında yazdığı ‘Çınar’ şiirinden, ömrünün son yıllarında 

kaleme aldığı ‘Çınar Ömrü’ adlı şiirine kadar bütün yaratıcılığındaki ana çizgiyi temsil 

etmektedir. Resul Rıza’nın da kendi ömrünü bir ‘Çınar Ömrü’ olarak adlandırmaya da hakkı 

vardı: 

 

Çınar ömrü gibi 

Olsun isterdim, ömrüm 

… 

Bir ömür ki kimseye 

Zahmet vermemiş olsun, 

Bir ömür ki 

Hiç şikâyet etmemiş 

Kimseye baş eğmemiş olsun 

Bir ömür ki 

Hem yokuşu şerefli 

Hem sabırlı, inişi, 

Bir insan ömrü 

Kişi ömrü, kişi 
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 Resul Rıza’nın ömrü, sadece şerefli, sabırlı, hiç kimseye baş eğmeyen yiğit bir insan 

ömrü olduğu için değil, aynı zamanda değişen devirler içinde kendi temelini, varlığını, 

kimliğini koruyabildiği için de bir çınar ömrüdür. ‘Çınar’dan ‘Çınar Ömrü’ne kadar geçen 

cefalı bir ömürdür. Onun sanat hayatının ilk gençlik çağıyla, olgunluk devri arasındaki fark, 

çınarın fidanıyla, ulu çınar arasındaki fark gibidir. Çınar fidanı büyür, dal budak salar, gölgesi 

genişleyip meydan olur, ama o dönüp ne gürgen ağacı olur, ne palamut, ne de karaağaç... 

Sadece bir çınar olur ve bir çınar olarak yaşlanır, ölür. Ama fidan olan çınar da ulu çınar da 

yapraklarından tanınır. Yapraklarının biçimi aynıdır, değişmez. Tazeliğinde de, gençliğinde 

de, yaşlılık çağında da bir gün çınar ömrü olarak sona erer. Nâzım Hikmet'in meşhur şiirine 

işaret eden Resul Rıza, ‘Gülhane’de Bir Ceviz Ağacı Var’ adlı şiirinde şöyle diyordu: 

 

Aradım ceviz ağacını 

Gülhane parkında 

Kurudu dediler 

Kurumuş  

Nâzım’ı 

Yer üstünden 

Yer altına göçürdükleri günden… 

 

Gün geldi Resul Rıza’nın ‘Çınarı’ da kurudu: 

 

Ne sonbahar 

Ne kıştı 

Bir çınar kurumuştu, 

Ne suyunu kestiler  

Ne üstüne gölge düştü, 

Çınar ayakta ölmüştü, 

Ne yaprakları sarardı 

Dalları kırılmış gibi 

Yuvasından uçan kuş gibi 

Ne gazel döktü, 

Sanki heybetli gövdesi üşümüştü, 

… 

Çınarın ölüm günü, 

İlk filizinden 

İlk yaprağından başlamıştı  

Biraz daha yaşaydı 

Böylece yaşayacaktı 

Kökü toprağa bağlı 

Ağırbaşlı  

Çınar gibi 

Müdrik babalar gibi, 

Gitti sessiz sedasız 

Yazık, acısı dolaştı 

Dudak dudak, ağız ağız… 

 

 Ama büyük bir hakikat daha var: Türk şiirinde Nâzım Hikmet'in ceviz ağacı da, Resul 

Rıza’nın Çınar’ı da daima yaşayacak. 

 Resul Rıza, şairliğinin yanında toplumsal önemi olan kuruluşlarda da görev almış, 

muhtelif yıllarda sorumluluk gerektiren çeşitli işlerde çalışmıştır: Azerbaycan Yazarlar Birliği 
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başkanı, Azerbaycan Sinema Bakanı, Asya ve Afrika Ülkeleriyle Dayanışma Komitesi 

başkanı, Azerbaycan Ansiklopedisi kurucusu ve ilk baş redaktörlüğü gibi vazifelerde 

bulunmuştur. Defalarca Azerbaycan Parlamentosuna milletvekili seçilmiştir. Edebi 

faaliyetinde olduğu gibi sosyal ve siyasi faaliyetlerinde de esas gayesi halkının varlığını, milli 

değerlerini ve ilk önce de halkının dilini, her türlü tecavüzden ve tehlikeden korumaktı. 

‘Babek’ adlı şiirinde, saldırgan istilacıları şöyle itham etmektedir: 

 

Halkın yaralı diline  

Mutilik merhemi koyanlar.  

Çocuklarımızın beşiği üstünde  

Ağa dilinde şükran nağmesi okuyanlar… 

 

‘Renkler’ silsilesinin ‘Derde Çalan Siyah’ adlı şiirinde: Dili Âli Meclislerden kovulan, kolları 

kelepçeli olan, kabilelerin, halkların kaderine acımaktadır. ‘Yakin gelecekte ‘Komünizm 

Cennetinde’ bütün Sovyet halklarının aynı dilde (tabi ki Rusça) konuşup yazacaklar…’ fikri 

gündeme getirildiğinde, dilimizin kaderi, birçok aydınımız gibi Resul Rıza’yı da çok üzen, her 

zaman düşündüren bir meseleydi ve bu konuyla ilgili kaygılarını, heyecanlarını hem 

şiirlerinde, makalelerinde hem de konuşmalarında ısrarla ifade ediyordu. Hele 1939 yılında 

Stalin'in emriyle Latin alfabesinden Kiril alfabesine geçerken parlamentoda yaptığı bir 

konuşmasında, Resul Rıza ana dilimize Rusça kelimelerin doldurulmasına şöyle itiraz 

ediyordu: 

‘Kendi dilini iyi bilmeyen insan, yabancı dili de yeterince benimseyemez... Birkaç, kişi dilin 

kaderini belirleyemez... Dilin en büyük koruyucusu halktır, halkın dili, halkın tarihidir. 

Bırakın bizim bazı neşriyat ve matbuat çalışanları geleceğin büyük ve tek komünizm dilini 

yaratmakta öyle acele etmesinler (altını ben çizdim, Anar). Nasıl derler: ‘Dereyi görmeden 

paçaları sıvamasınlar’ ‘Yayladaki yoğurda evden sarımsak dövmesinler.’ Böyle insanlar için 

halkımızın söylediği şu sözü hatırlatmak isterim: 'Ağır otur, batman çek'. 

 

 20 yıl sonra 1950'li yıllarda Azerbaycan Parlamentosunda yaptığı bir konuşmada da 

yine dilimizin kaderi ile ilgili rahatsızlığını dile getirmiştir: 

‘Öyle adamlar var ki, cumhuriyetimizin esas dili olan 'Azerbaycan Dili'nin büyük rolünü 

gereğince anlamıyorlar. Bugün 'Azerbaycan Dili'ni öğrenmek, bu dilde iş yapmak, bu dilde 

tahsil görmek sahasında bazı ciddi eksiklikler vardır. Cumhuriyetimizin Eğitim Bakanı 

burada oturmaktadır. Şüphesiz o da biliyor ki, okullarda ana dilimizle eğitim gören 

çocukların sayısı yıldan yıla azalmaktadır. Bu ilk bakışta bir cümledir. Ancak bu cümlenin 

ardında ilim, edebiyat ve sanatımızın talihi, haklin kaderi vardır. Bu bizi ciddi bir şekilde 

düşündürmelidir. Dilimizi her türlü tecavüzden korumak lazımdır.’ 

‘Anamın Kitabı’, ‘Hülyalar Yolunda’, ‘Hızlı Yazan Kızlar’, ve diğer bazı şiirlerinde dilimiz 

hakkındaki endişelerini açık bir şekilde yansıtmıştır. Bu meseleye birçok satirik şiirinde de 

temas etmiştir. 

 

 Sovyet rejiminin çok sert sansüründen başka, edebi muhitin kendisinde de her 

sözden bir anlam çıkaran, her ifadede gizil bir ikinci anlam arayan, kuruluş aleyhine 

ithamlar arayan ‘tenkitçi polisler’ de vardı. Sırf bu engelleri aşmak için Resul Rıza, 

çoğu zaman yüreğindeki sözleri dolaylı şekilde söylüyordu. Ama nasıl derler: ‘Arife tarif 

gerekmez.’ Şairin demek istediklerini herkes anlıyordu: Onun fikirlerini rağbetle, kendi 

yüreklerinin sözü olarak kavrayan iyi niyetli insanlar, vatansever okuyucular da, şairi 

gizli polise, istihbarata jurnalleyen bedbahtlar da... Mesela ‘Hızlı Yazan Kızlar’ şiirinin 

üstü kapalı anlamını, sadece o yıllarda yaşayan Azerbaycanlılar bilir. O zamanlar bütün 

toplantılara üç stenografçı –Hızlı daktilo yaza kız- davet edilirdi. İkisi Rusça olan 
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konuşmaları, diğeri de Azeri Türkçesiyle yapılan konuşmaları kaydederdi. 1967 yılında 

yazılan bu şiiri, Resul Rıza şöyle bitiriyor: 

 

Kızların ikisi  

Yazdı, yazdı, yazdı...  

Biri, gözü konuşmacılarda  

Esnedi, esnedi, esnedi,  

Bu rezillik değil de neydi… 

 

 Herkes tarafından biliniyordu ki, tasvir olunan toplantıda bütün konuşmalar Rusça 

olduğundan, Azeri Türkçesiyle konuşulanları yazacak olan kız, esneye esneye beklemiştir. 

Kimse ana dilinde konuşmamıştır. Azerbaycan edebiyatının en namuslu eserleri, Sovyet 

rejiminin en sert veya nispeten yumuşak devirlerinde, hem normal dille hem de ‘Ezop diliyle’ 

yazılıyordu. Resul Rıza da birçok şiirinde Ezop dilinin imkânlarından istifade ederek 

kendisini üzen, düşündüren konulardan bahsetmiştir. ‘Bağları Kum Basar’, ‘Balıkların 

Nağmesi’, ‘Kırlangıç ve Serçe’ , ‘Kahraman Turaç’, ‘Dürek’, ‘Kır At’, ‘Ana Kaz’, ‘Beyaz Fil' 

ve daha birçok şiir, Ezop diliyle yazılmıştır. Bu şiirlerin ikinci, üçüncü alt anlamının 

bulunduğuna işaret eden, onların sadece Ezop dilinde anlaşılmasını isteyen şair, bu niyetini 

açık bir şekilde beyan etmekten de çekinmemiştir. Kadim temsilciye ithaf ettiği ‘Ezop’ adlı 

şiirinde fikrini, kullandığı üslubu doğrudan doğruya açıklıyor:   

 

Bilmem 

Yaşadı mı, yaşamadı mı  

Böyle bir adam,  

Köle, filozof 

Doğruları söyleyemediği an  

Çevirmiş imalar diline 

Böyle çare aramış  

Yürek derdine,  

Gönlünün gamlı haline  

Nasıl olursa olsun  

Yaşasın yaşamasın  

Ezop gitmiş  

Dili kalmış 

Dünyanın bin bir  

Müşkülü kalmış  

Bazen korkudan işlenir bu dil, 

Bazen öfkeden  

Siz ne dersiniz bilmem  

Allah rahmet eylesin  

Ben ki, yerden göğe  

Razıyım Ezop'tan. (1968) 

 

 Şair bu yüzden hiç bir imkânın kalmadığı zamanlarda derdini, sıkıntısını, 

gazabını, bin bir müşkülünü, mecazlar, imalar yoluyla ifade edebildiği için yerden göğe 

kadar Ezop'tan razıdır. Bu bakımdan bu ‘dilin’ özelliğini göz önüne alarak Resul 

Rıza’nın şiirlerini okurken herkes açıkça görüyordu ki, şair ‘Bağları Kum Basar’ diye 

feryat ederken, tabiat hadisesinden değil, o yıllarda Azerbaycan'a Rusların akın akın 

gelip yerleşmesinden bahsediyor. ‘Kırlangıç ve Serçe’ şiirinde, serçeyi kendi yuvasından 

kovup onun yerine sahip olmak isteyen kırlangıcın hikâyesi de aynı durumun ifadesidir 
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ve tabi ki, burada iki kuştan değil, iki halkın kaderinden bahsediliyor. Kendi yurdunda, 

yuvasında yaşamak isteyen halktan ve bu yeri eline geçirmek isteyen zorba işgalciden... 

Ve bu niyeti daha anlaşılsın diye Resul Rıza, şiirin sonunda özellikle vurguluyor: 

 

Ancak serçenin sözleri 

Hoşuma gitti benim, 

İnsan dili bilseydi 

Ona bir nağme daha öğretirdim 

‘Gönlümün sevgili mahbubu, canım 

Vatanımdır, vatanımdır, vatanım’ 

 

 Şiirini Abbas Sıhhat'in meşhur beyitiyle bitiren Resul Rıza, hangi konudan, hangi 

vatandan bahsedildiğini iyice belirgin hale getiriyor. 

Bu anlamda ‘Beyaz Fil’ adlı şiirinde de gerçek mevzu sadece filin akıbeti değildir: 

 

Fillerin beyazı nadir olurmuş 

İlahi 

Filler de esir olurmuş 

Geçen yıl ayırmışlar onu ormandan 

Kıvranıyor kafeste  

Kalbinin ağrısından 

Sık sık, derinden 

Hortumunu kaldırıp bağırıyor 

Damla damla yaş akıyor gözlerinden 

Ormandaki hür kardeşlerini 

Yardıma çağırıyor 

Filler uzun yaşar, diyorlar 

Beyaz fil beyaz fil 

Ne yapacaksın o uzun ömrü 

Kafeste kalacaksan yüz yıl 

Beyaz fil, beyaz fil 

   Rangun, 1961 

Ezop dili, yalnız şairi düşündüren problemleri, çeşitli kuşların, hayvanların adlarından istifade 

ederek okuyucuya ulaştırmakla sınırlandırılmıyor. Ezop dilinin Azerbaycan edebiyatında ve 

aynı şekilde en fazla da Resul Rıza’nın yaratıcılığında tatbikinin ikinci bir alanı da var 

Azerbaycan'ın acı kaderine ait problemleri, başka uzak ülkelerin, en başta da sömürge 

ülkelerinin problemiymiş gibi ifade etmek... Resul Rıza: ‘Kesmelisin bu gam dolu ağır 

yolu, çetin yolu. Vuruşlarda kazanacak azatlığı insanoğlu derken, bu şiirin başlığını 

‘Afrika Nağmeleri’ şeklinde vermek sansürcülerden başka hiç kimseyi aldatamazdı. 

Sansürcüler de (sansürcülerin arasında da gayretli ve zeki vatan evlatları da vardı) belki 

öylesine, kasten aldanmak istediği için aldanıyordu. ‘Afrika'ya’ adlı bir diğer şiirinden 

mısralar: 

Toprağı zapt ederler, 

Benimserler 

Bura bizim idi 

Bura da bizim oldu derler 

- Hayır! Desen 

Söz, verilir topa, gülleye 

Konuşur toplar, gülleler  

Yine inanmazsan 
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Susmaya mecbur olursun 

Zincirlerin nağmesini dinleye dinleye 

Yine inanmazsan, 

Yine kani olmazsan, 

Yine dersen ‘Benimdir bu toprak’ 

O zaman: Kaldır başını derler. 

O giden gelmez kapısına, 

Şu sallanan urgana bak, 

Kimin yeni sözü var 

Kimin bu toprakta gözü var… 

O zaman da  

Vatan sözünü getirirse dile 

Cevap verir ona 

Birden açılan yeddi gülle, 

İnler kumlu sahralar 

Bura neresidir diye 

O kumlu sahralarda 

Adsız mezarları kim arar 

 

 Söylenenlerden Resul Rıza’nın Afrika ve diğer sömürge ülkeleri için yazdığı bu 

şiirlerin, ancak ve ancak Azerbaycan facialarının başka adresle gösterilmiş ifadesi olduğu 

zannedilmesin. Elbette şair, sömürge olmanın musibetini kendi vicdanında duyarken ilk önce 

bu hissi kendi halkının kaderinde yaşadığı için bu kadar etkili ve tabi, acıyla dolu mısralar 

yaratabiliyordu. Ama bu, diğer sömürge ülkelerinin Resul Rıza için sadece bir araç, kendi 

dertlerini dile getirmek için bir bahane olduğu anlamına gelmemelidir. O, en uzak ülkelerin 

acılarını duymayı, içinde yaşatmayı başaran bir sanatçıydı ve ‘yatmaya koymaz beni dünyanın 

derdi beni’ itirafı da, onun için çok samimi olduğunun ifadesiydi. Amerikalı ırkçıların 

zulmettiği zenci çocuğu Willy de, Fransız ırkçılarının El Cezayir meydanında katlettikleri 

Arap Ebu Salman da, Çinli Si-ay da, İspanyol çocuğu İngalesyo da Resul Rıza şiirinin doğal 

kahramanlarıdır. İtalyan faşistlerinin Habeş halkına yaptığı zulümden, öfkeyle bahsederken 

de, ‘Ağrıdan ulayan ülkelerin Sekine'si, Selman'ı, Ehmed'ini’ hatırlarken de, ‘Bilsin bütün 

âlem / ben Müslüman’ım’ diye haykırırken de Resul Rıza hem kendi şair yaradılışının, hem 

de milli edebiyatımızın önemli bir geleneğinin ifadecisi idi. İşte Azerbaycan mantalitesinin bir 

özelliği de bütün dünyanın, problemlerini içten duymak, kavramak, anlamak ve ifade 

etmektir. Bu özellik Mirze Fethali'ye, Mirze Celil'e, Sabir'e, Cavit'e, Semed Vurgun'a has 

olduğu kadar, Resul Rıza'ya da has bir özellikti. O da büyük selefleri ve çağdaşları gibi bütün 

dünyanın derdine ortak oluyordu. Ezilen, ıstırap çeken bütün insanların, bin bir felakete 

uğramış, günahsız çocukların (ister zenci, ister sarı, ister beyaz derili olsun), bedbaht olmuş 

bütün anaların dertleri, kederleri, hürriyet, vatan yolunda kurban olmuş bütün şehitlerin 

mihneti, Resul Rıza'yı içten içe yakıyor, içini titretiyordu. Şair yeryüzünde yalnız insanların 

değil, her canlının, kurumuş dalın, ezilmiş, çiçeğin, kırılmış ağacın susuzluktan, 

yağmursuzluktan çatlayan toprağın da hasretini, derdini şiir diliyle ifade edebiliyordu. 

Zamanın geçiciliği, uçup gitmiş gençliğin özlemi, ihtiyarlığın ağır gölgesi, ölümün soğuk 

nefesi, ebedi sükûtun günden güne yaklaşan meşum sesi, şairi hem kederli, hem de bilgece 

düşüncelere gark ediyordu. ‘Vakit Varken’, ‘Burguların Sohbeti’, ‘Gençlik, İhtiyarlık, 

Vefasızlık ve Sadakat Hakkında’ adlı şiirleri ve diğer birçok şiirinde sadece bu mevzu 

işlenmektedir. Dünyanın, zamanın, varlığın bütün bu karmaşıklığı, çözülmez sırları karşısında 

insanın yalnızlığını, yalnızlıkların en dehşetlisini -insanların içindeki yalnızlığı- derinden 

derine hissediyordu: 
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Derdimi kime deyim  

Dünya dolu adamdır  

Ümidim de sallanır 

Kuru bir dalda, tek başına  

Sallanan yaprak gibi  

Kalırım ‘çok’ içinde  

Bir azat tutsak gibi  

 

 Şair diri, canlı insanlar arasında, gerçek ‘çoklar’ arasında bir dert ortağı, 

konuşacak bir insan bulamayınca tarihi ve edebi kahramanların dostluğuna ihtiyaç 

duyuyordu: Telefon açıp efsanevi Behlül Danende'yi Byron'un tiplerinden Childe 

Harold'i, Celil Memmedgulizade'nin Sarhoş İskender'ini misafirliğe davet ediyordu. Bu 

da şüphesiz insanlar içinde yalnızlığın son haddi idi: 

Ah Behlül Danende, 

Behlül Danende, 

Ne taban kaldı, 

Ne tavan bende 

İskender'e haber eyle, 

Behlül Danende 

İçkiyi siz getirin  

Yemeye bir şeyler bulunur bende 

 

İskender ‘Ölüler’ piyesinin kahramanıdır: 

 

İskender'i sordunuz benden 

İskender içerdi. 

Lakabı da Sarhoş İskender idi 

Gece gündüz düşündürürdü onu 

Yaşayan ölülerin derdi, 

Yoksa o da, bir posta memuru olur, 

Ne dertlenir, ne içerdi 

Ömrü ölüler içinde 

Sakin, sessiz geçerdi. 

Kınamayın İskender'i 

Yaman olur anlamak derdi. 

 

 Anlamak derdi gerçekten de insanoğlunun kaderine, bahtına düşmüş en büyük 

belalardandır. Ama insan da ancak anladıkça insan oluyor. İnsan, Resul Rıza için kendi içinde 

büyük, sonsuz, uçsuz bucaksız bir dünyadır ve bazen bu dünya da insana dar gelir: ‘Bende 

sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam’ diyen büyük selefi Nesimi gibi Resul Rıza da 

dünyanın darlığından şikâyetçi idi: 

 

Uzun yıllar sıktı beni 

Gâh çizmelerim 

Bazen uzunu, bazen eni ile 

Gâh geçip giden yıllara üzüldüm. 

Gâh ümidim yeni yıla, 

Gâh dünyanın derdi, gamı sıktı beni. 

Gâh çoraplarımın boğazı 

Gâh alçak bulutların kalın perdesi 
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Gâh bir nadan kaleminden 

Dökülen yazı, 

Kırıp çıkmak istedim 

Olur olmaz çerçevesinden 

Dediler: ‘Olmaz, olmaz’ 

Modaya uy, kuralları bozma 

Adetlere, geleneğe bak 

Öyle sivri dille yazma, 

Sıktılar beni 

Maddelerle, sözlerle, 

Sıkılır insan 

Hudutlar, ölçüler içinde. 

Yazın uzun gündüzler. 

Kışın uzun geceler içinde. 

Diyorum: 

Ölünce atın 

En derin kuyuya beni, 

Çıkarın bulutlardan yukarı. 

Son yolum uzun, 

Son menzilim geniş olsun bari 

 

1967 yılında bu şiirin neşrine izin veren Sovyet sansürcülerine bugün de hayret ediyorum. 

Belki ayakkabıların, çorapların sıkmasına kusur bulamayan sansürcüler, sanki şiirde sadece 

bu tür bir darlıktan söz edildiğini zannedip hudutlar, belirlenmiş çizgiler, ölçüler içinde 

bunalan, maddelerle, sözlerle sıkılan insanın örnek ‘Sovyet insanından’ ne kadar uzak, 

komünist propagandasının görmek istediği insana, ne kadar zıt olduğunun farkına 

varmamışlar. 

 

 Meşhur yazarlardan birinin çok yerinde bir sözü var: ‘Sansür öyle bir ağdır ki, küçük 

balıklar bu ağa düşer, büyük balıklar ise kurtulup çıkar.’ Gerçekten de Resul Rıza'nın 

şiirlerinde ‘küçük balıklar’ sansür ağına düşüp çırpınırken, yazdıklarının neşrine izin 

verilmiyor, buna karşılık ‘büyük balıklar’ bu ağı delerek hür düşünce dünyasına kavuşuyordu. 

Bu, bazen sansürcülerin bilgisizliğinden -ne iyi ki öyleydiler- ileri geliyordu. Azerbaycan 

şiirinde -belki de bütün Sovyet şiirinde- ilk defa olarak Resul Rıza ‘İnsan Şekli’ şiirinde 

Alman Nazilerinin olum kampı olan Osvensim'in adını, Stalin rejiminin Sibirya'daki sürgün 

yeri Kolıma ile birlikte anmış ve böylelikle bu iki gaddar rejimin insanlara ayni şekilde 

düşman kesildiğini göstermiştir: 

 

Bir yanda Osvensim, 

Binlerce insan, dizi bükülü 

Bir yanda yolları insanla döşenmiş 

Kolıma. 

... İlginçtir sansürcüler bu şiire dokunmamış… 

 

 Stalin rejiminin ve onun Azerbaycan'daki Mir Cefer Bagırov şubesinin kurbanları, 

1937 yılı cinayetlerinin günahsız kurbanları, Resul Rıza’nın hayatı boyunca işlediği en 

hüzünlü mevzulardandı. 1937 yılının kurbanı, şairin talihsiz gençlik dostu Mikayil Müşfik 

için yazılan ‘Kızıl Gül Olmayaydı’ poeması yalnız Azerbaycan'da değil, bütün Sovyetler 

Birliği’nde bu konuda yazılmış ilk eserlerden biriydi. Soljenitsin'in meşhur romanı 1956'da 

yazılmış ve beş yıl sonra 1961'de basılması mümkün olmuştu. ‘Kızıl Gül Olmayaydı’ 
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poemasından ancak bir kaç yıl sonra… Poemada 1937 yılı Sovyet rejiminin en amansız ve en 

gaddar baskı devri, şöyle tasvir ediliyor: 

 

Bir zaman geldi ki, 

Araya girdi haydutlar 

Sanatı yumrukla 

İlhamı zindanla korkuttular. 

Bir de baktın ki 

Elde mühürlü berat 

Geldi edebiyat zorbaları 

Bağırdılar: 

- Hey, fe-ra-gat  

Kim sıraya dizilmedi  

Kimler kirli dili bilmedi 

Bin bir bela çekti başı,  

Nice mert oğulların  

Adı silindi  

Diriler bağından,  

Yetmiş günah astılar  

Her bir ayağından,  

Gedenlerin nicesi  

Akşam evine yatıp  

Gece gitti,  

Gidenler bilir, giden  

Giderken nice gitti  

Civanlar vardı ki,  

Kaynar suya düşmüş  

Çiçek gibi soldular,  

Yaşlıları ne deyim  

Eğdiler eğim eğim,  

Kimi gitti bir daha geri dönmedi  

Siyah arabaya binip  

Kimisi hoşbaht oldu  

Aklını yitirip       

 

 Bu poema sadece facia kurbanları olan -Sibirya'ya sürülen, kurşuna dizilen 

Cavitlerin, Cevatların, Müşfiklerin başına gelen belayı değil, aynı zamanda, mucizevî 

şekilde, ‘Rus ruletinden tesadüf eseri kurtulan, sürgüne gönderilmemiş, kurşuna 

dizilmemiş, kendi yurdunda kalıp kendi içine sürgün edilmiş, kendi kalbinin, hafızasının 

yalnızlık hapishanesine atılmış, susmaya mahkûm edilmişlerin faciasını da 

anlatmaktadır. Resul Rıza’nın manevi ıstıraplarını anlatmaktadır. 

 

 Resul Rıza’nın Han soyundan geliyor olması, onun toplumda layık olduğu yeri 

almasına uzun zaman, özellikle gençlik yıllarında birçok engeller çıkarmıştır. Bu 

konuda şikâyet ve serzeniş dolu, kederli bir şiiri vardır. Atalarının çoktan toprağa 

karışmış kemikleri, her an şairin karşısına çıkıyor, onun yoluna set çekiyor, aşılmaz taş 

duvarlar örüyordu: 

Hey... 

Neler çekmedi Rıza’nın başı 

Attığım her adımda 
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Kemikler çıktı karşıma 

Kemikler bent oldu 

Kemikler kement oldu, 

Kemikler bırakmadı beni ileri 

Ben gördüğümden 

Yedi kat fazla 

İş görürdüm, 

Kalbimde gezdirdiğimden 

Yedi kat az olurdu 

Kaygım, mihnetim, derdim, 

Kaç yolun başında 

Kaç günün, 

Kaç ayın, 

Kaç yılın savaşında, 

Kemikler bent olmasaydı 

Kemikler kement olmasaydı 

Kemikler çıkmasaydı karşıma 

Amansız bir karar gibi, 

Kemikler bağlamasaydı yollarımı 

Kerpiçten ağır 

Taş duvar gibi, 

Döne döne varakladılar 

Yaşımdan yaşlı 

Günlerimin, yıllarımın 

Sarı yapraklı kitabını, 

Yeter, yeter, 

Neden, niçin vermeliyim 

Toprak olmuş kemiklerin hesabını 

 

Resul Rıza’nın amcası Gaffar Memmedhanlı Müsavat Partisinin Göyçay temsilcisi idi. Sovyet 

döneminde defalarca yakalanmış, sürgün edilmiş, sürgünden döndükten sonra, ömrünün 

sonuna kadar hükümetten kaçıp gizlenmiştir. Onun akıbeti, oğlu görkemli yazar Enver 

Memmedhanlı'nın kaderine de amansız bir gölge düşürmüştür. Ve nihayet Resul Rıza 1937 

yılında kabiliyetli şaire Nigar Refibeyli ile evlenmiştir. Nigar Refibeyli'nin dedesi Elekber 

Bey Refibeyli, Azerbaycan'da kurulan ilk siyasi parti olan Difai Partisinin kurucularından biri 

ve bu partinin Gence teşkilatının başkanı idi. Onun oğlu, Nigar'ın babası Hudadat Bey 

Refibeyli, Harkov'da ve St. Petersburg'da tıp tahsili almış ilk cerrahlarımızdan idi. 1918 

yılında müstakil Milli Azerbaycan Hükümeti kurulduğunda bu hükümetin ilk sağlık 

bakanı, daha sonra ise Gence valisi olmuştu. 1920 yılında Kızıl Ordu Azerbaycan’ı işgal 

edip Milli Hükümeti yıktıktan sonra Hudadat Bey Gence isyanının öncüsü olduğu 

iddiasıyla tutuklanarak hapsedilmiş, Ermeni tanıkların şahitliği, Ermeni savcının 

sorgulamaları neticesinde ölüme mahkûm edilmiş, kurşuna dizilmişti. 

 

 Hudadat Bey'in oğulları takiplerden canlarını kurtarmak maksadıyla biri Rusya’nın en 

ücra bölgesine, diğeri Türkiye’ye kaçmışlardı. Refibeyliler neslinin diğer birçok üyesi de 

Türkiye’ye kaçmış ve Azerbaycan'daki akrabalarını daha fazla tehlikeye maruz bırakmamak 

için burada üç ayrı soyadı almışlardı: Arran, Saygın ve Eskeran. Hudadat Bey'in amcaoğulları 

Semed Bey ve Gaffar Bey Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı’na katılmışlardır. Semed Bey 

Refibeyli (Saygın), Türk ordusunda Paşa (general) rütbesine kadar yükselen, sanırım yegâne 

Azerbaycanlıdır. Kazım Karabekir'in yardımıyla Ermeni esaretinden kurtulan Eyyub Bey 
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Refibeyli (Saygın) MİT’in üst makamlarında görev yapmıştır. Gaffar Bey Refibeyli 

(Eskeran), Karabağ’ın Eskeran kalesinde yiğitçe çarpıştığı için bu soyadı almış, Türk 

ordusunda albay rütbesine kadar yükselerek Kars şehrinin emniyet müdürü olmuştur. Nigar 

Refibeyli'nin ağabeyi Kamil (Arran) ise Türkiye'de tıp eğitimi almış, ömrü boyunca 

memleketin çeşitli bölgelerinde doktor olarak çalışmıştır. Refibeylilerin hepsi Türkiye’de 

evlenmiştir. Kamil Bey, bağımsız Azerbaycan'ın ilk emniyet müdürü Memmedbakır 

Şeyhzamanlı'nın (Naki Keykurun'un ağabeyi) kızı Rukiye Hanım'la evlenmiş, üç çocukları -

Aydın, Nigar ve Bertan-İstanbul ve Köln’de yaşamaktadırlar. Türkiye’deki Refibeyliler üç 

ayrı soyadı taşısalar da, bu Azerbaycan'da kalan akrabalarını bin bir azaptan kurtaramamıştır. 

Sovyet rejimi Refibeylileri on defa sürgün etmiş, bazı üyelerini katletmiştir. Bu konuda genç 

yazarımız Rafael Hüseyinov'un ‘Refibeyliler’ adlı değerli kitabında ayrıntılı bilgi vardır. 

 Nigar Refibeyli de çok genç yaşlarından itibaren çeşitli belalarla karşılaşmıştır. 

Gence'deki evlerinde ÇEKA tarafından defalarca yapılan aramalar neticesinde bulunan bir 

şiire, bu şiirdeki ‘Güneş şarktan doğdu, Şark'tan doğacak’ mısraı yüzünden 17 yaşındaki 

şaireyi nelerle suçlamamışlar: Müsavatçılıkla, İngiliz taraftarlığıyla(!) Sovyet hükümetinin 

kati düşmanı olmakla, daha neler, nelerle... Azerbaycan Komünist Partisi sekreteri Eliheyder 

Garayev, bir kaç resmi gazetede yine, şaireye ve genellikle Refibeylilere ağır siyasi ithamlar 

yönelttiği büyük bir makale yayımlatmıştır. Makalede şöyle deniliyor: 

‘Gence eski valisi, büyük toprak sahibi, Müsavat Fırkasının büyük önderlerinden olan 

Hudadat Bey Refibeyov, vaktiyle Bakü Komününe karşı hücum hazırlamış ve 1920 yılında 

Gence'de isyan düzenleyenlerden biri olarak kurşuna dizilmiştir. Bu toprak ağası kendinden 

sonra madam Cevahir Hanım, kızı Nigar Hanım ve iki oğlunu varis bırakmıştır. Müsavatçı ve 

burjuva olan kızı, babasının işlerini her şeye rağmen devam ettirmektedir. Görünüşte 

kendilerini şûra (Sovyet) taraftarı gösteren bu Müsavat artıkları, bu parazitler, medeni 

cepheye geçerek burada da genç neslimizi burjuva zehri ile zehirliyorlar. Matmazel Nigar 

Hanım güneşin doğudan doğacağını bekleyenlerdendir. İngiltere emperyalizminin 

himayecilerinden olan toprak sahibi Hudadat Bey'in kızı, kuzeyden doğmuş kızıl güneşin 

parlamasını kabullenemiyor. O kuzeyden doğmuş yol gösterici yıldızın parıldamasını ve onun 

gerçekten de doğuya, emperyalizm zulmünden azat olmak yolunu gösterdiğini hissedemez. 

Anlaşılıyor ki, toprak sahibinin kızı ve onun gibilerin burnu hala sürtülmemiştir. Onların 

burunları, gereğince sürtülecektir. O zaman onlar güneşin nereden ve ne zaman doğduğunu 

ve kızıl güneşin niçin kuzeyden doğduğunu anlayabilirler. Niçin şimdiye kadar Nigar Hanım 

ve onun gibileri kuyruğundan tutulup meydana çıkarılmamıştır. Niçin onların yüzündeki 

maske yırtılmamış ve onların hakiki toprak ağası olan yüzü kimseye gösterilmemiştir.’ 

(Komünist Gazetesi, 18 Kasım 1930) 

 Bu amansız parti hükmüne, derhal birçok şair ve yazar da katılmıştır. Nigar Refibeyli 

işten çıkarılmış, bir parça ekmeğe muhtaç edilmiştir. İşte bu sıralarda genç şaire, Resul Rıza 

ile tanışır, 1934'te nişanlanırlar, sonra birlikte yüksek öğrenim görmek için Moskova'ya 

giderler ve nihayet 11 Şubat 1937’ de evlenirler. Uzun yıllar sonra Nigar Refibeyli, arkadaşı 

Nezaket Ağazâde'nin hatırasına ithaf ettiği şiirde şunları söylüyordu: 

 

Ömrün çetin yollarında  

Bize yâr oldu Eli, Resul,  

Onlar açık yürekli  

Sıcak muhabbetli gençlerdi,  

O zamanlar bizi sevmek 

Sade sevgi değildi 

Büyük bir hüner idi 
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 Durumu bilmeyen okuyuculara bilgi vermem gerekiyor. Nezaket Ağazâde ilk 

bağımsız Azerbaycan devletinin parlamento başkanı yardımcısı, 1920 yılında katledilen 

Hasan Bey Ağayev'in kızıdır. Dilbilim âlimi, izahlı lügatimizin baş redaktörü Eli (Eliheyder 

Oruçov) ise Nezaket Hanımın hayat arkadaşı idi. 

1937 yılı arifesinde Resul'ün, Nigar'ın, Nezaket Hanım’ın, Enver Memmedhanlı'nın, Mehdi 

Hüseyin'in, Sabit Rehman'ın Moskova'da eğitim görüyor olmaları, Bakü’den ve kanlı edebi 

toplantılardan uzak olmaları, belki de onların hepsini, o dehşetli yılın faciasından kurtardı. 

Aynı yıl 11 Şubat’ta Resul'le Nigar'ın düğününe kısa bir süre sonra baskı dönemi kurbanları 

olacak Hüseyin Cavit, Ahmed Cavad, Seyyid Hüseyin, Mikayil Müşfik ve diğerleri de 

katılmışlardı. Annem hep söylerdi: ‘Bu düğün, o bedbahtların hayatlarında katıldıkları en son 

sevinç, meclisiydi.’ Repressiya(baskı politikası) tehlikesi sonraki yıllarda özellikle 1940'lı 

yılların ikinci yarısında, yeni sürgünler akını başladığında da annemin başı üzerinde 

dolaşıyordu. Refibeyliler neslinin gayretli temsilcisi, halen Azerbaycan adliye bakanı 

yardımcısı vazifesinde çalışan Albay Akif Refibeyli'nin yardımıyla Sovyet gizli polis 

arşivinden, bundan birkaç yıl önce elde ettiğimiz bir belge var. Bu belge, Nigar Refibeyli'nin 

ve annesi Cevahir Hanım’ın sürgüne gönderilmesi hakkında içişleri bakanlığının teklif 

yazısıdır. Belgede şunlar yazılı: 

‘Refibeyova Cevahir Hanim. 1880 doğumlu. Eski Gence valisi, Sovyet hükümeti organları 

tarafından 1920 yılında kurşuna dizilmiş Hudadat Refibeyli'nin karısıdır. Oğlu Reşid son 

zamanlara kadar Moskova'da eğitim görüyordu. İkinci oğlu Kamil Müsavatçıdır. Türkiye'ye 

göç etmiş, halen Kars şehrinde yaşamaktadır. Türk ordusunda görev yapmaktadır. Müsavat'ın 

İstanbul komitesi ve Türk istihbaratı ile ilgisi vardır. SSCB'ye karşı faal istihbarat çalışması 

yapmaktadır. Kızı, Nigar Hudadatkızı’nın ise Türkiye'ye göç etmiş iki amcası vardır. Anne ve 

kızının1936 yılına kadar yurt dışıyla yazılı haberleşmeleri vardı. Halen Sovyet hükümetine 

karşı düşmanca bir tavır içindedirler.’ Belgenin sonunda ‘Sürgün Edilsin’ hükmü var. İmza 

ise Grigoryan’a ait. O yıllarda Azerbaycan gizli polisinin şeflerinden biri, 1937 yılı baskı ve 

zulümlerinin esas icracısı ve teşkilatçılarından olan Horan Grigoryan, sonradan açıklandığı 

gibi Taşnak imiş. Azerbaycanlıları, ilk planda Azerbaycanlı aydınları yok etmeyi kendine 

amaç edinmiş. 1956 yılında Mir Cefer Bagırov'la birlikte yargılanmış ve kurşuna 

dizilmişlerdir.  

 Yukarda zikredilen belgenin ‘Sürgün Edilsin’ hükmünden sonra bir not yazılmış: 

‘Bekletilsin.’ Bu notu Mir Cefer Bagırov yazmış. Kim bilir hangi keyifli vaktine denk gelmiş. 

Belki de o yıllarda, artık nüfuzlu şair ve cemiyet adamı olarak tanınan, Resul Rıza’nın ailesini 

dağıtmak istememiştir. Herhalde bu ‘Bekletilsin’ sözüyle, ninemin, annemin, babamın talihi 

değil, bizim, yani onların üç evladının; benim, iki bacımın kaderi de belirlenmiş... 

 1981 yılında, üç ay içinde, arka arkaya Resul Rıza da, Nigar Refibeyli de rahmete 

kavuştular. 1Nisan 1981’de babam, aynı yıl 10 Temmuz’da da annem vefat etti. Bu ağır 

günler hakkında ‘Sizsiz’ adlı eserimde ayrıntılı bilgi verdim. Resul Rıza, Nigar'ın ölümcül 

hastalığını, ancak Nigar Hanım Moskova'ya tedaviye gideceği zaman öğrendi. Öğrendikten 

iki saat sonra da bu ağır sarsıntıyla heyecanlandı, kalp krizi geçirerek öldü. Çaresiz bir 

hastalığa yakalanan annemden, bu haberi -Resul'ün ölümünü- gizledik. Ömürleri boyunca 

hiçbir şey -ne vali kızı olmanın korkusu, ne 1937 yılının ve diğer yılların ağır baskıları, ne 

savaş, devrinin ölüm kalım şartları-onları birbirinden ayıramamıştı. Onları hayat değil, ölüm 

ayırdı. Babam resmi kurallara göre fahri mezarlıkta, annem şehir mezarlığında, annesinin, 

kardeşinin, diğer Refibeylilerin yanında toprağa verildi. Resul Rıza’nın şu mısraları var: 

Ben senden ayrılmazdım  

Zulümle aralandım. 

Nigar Refibeyli'nin de şöyle bir koşması var: 

Biz ki bir ruh idik iki bedende 

O gülüp sevinse, gülerdim ben de,  
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Visalin bülbülü uçup gidende  

Bana zül eyledi yaman ayrılık 

 

 Sovyet kuruluşunun bir gaddarlığı da insanları yalnız bırakmakla, sürgün etmekle, 

kurşuna dizmekle yetinmemesidir. Sürgüne gidenlerin ardından, onların dostlarına iftira dolu 

yazılar yazdırıyorlar ya da insanları bu tip yazıların altına imza koymaya mecbur ediyorlardı. 

Resul Rıza, Mikayil Müşfik için yazdığı ‘Kızıl Gül Olmayaydı’ adlı poemada bu meseleye de 

temas eder: 

O acı günden sonra 

Doğrudur, dostluğumuzun 

Arkasından atmadım 

Ama hem inandım 

Hem inanmadım, 

Ona namert sillesi gibi vurulan 

İmzalar içinde 

Benim imzam olmadı, 

Hiç kimse benden iltizam almadı, 

Lakin nasıl sakin deyim ki, 

Sesim çıktıkça bağırmadım 

Halkı, adaletsiz hükmü bozmaya 

Çağırmadım, 

Şimdi sakin söylüyorum bu sözü 

Hiç bilmiyorum doğrusu 

Bağırmak mümkün müydü 

Çağırmak mümkün müydü 

Bu gündü ki, 

Horenler iş başındaydı, 

Ruhullalar zindanlarda 

Can telaşındaydı 

 Horen daha önce de bahsettiğimiz, Horen Grigoryan'dir. Ruhulla Ahundov ise 1937 

yılında, hiç günahı yokken milliyetçilikle suçlanarak tevkif edilmiş, kurşuna dizilmiş, 

katlinden önce kemikleri kırılmış ve gözleri çıkarılmış Azerbaycanlı âlim, dilbilimci ve 

siyaset adamıdır. Resul Rıza, Ruhulla'yı Ruhullalar, Horen'i Horenler şeklinde yazarak sahte 

beynelmilelciliğin, sahte Azerbaycan-Ermeni dostluğunun resmi ideoloji olduğu günlerde, 

Azerbaycan aydınlarına zulmün, Ermeniler eliyle yapıldığını cesaretle ve apaçık beyan 

ediyordu. 

 Resul Rıza edebi hataya dâhil olduğu 1930'lu yıllardan ölümüne kadar geçen sürede, 

Azerbaycan toplumsal hayatında görülen her olayı, şiirlerinde detaylıca işlemiştir. 1937 yılı 

aydınlara yönelik baskı politikaları sonucu yaşanan faciası, Azerbaycanlıların 2. Dünya 

Savaşı’na katılması, Güney Azerbaycan'da 1940'lı yıllardaki milli bağımsızlık hareketi ve bu 

hareketin gaddarca bastırılması neticesinde binlerce hürriyet mücahidinin idam edilmesi, her 

iki taraftan da Türk kanı akıtılmasına sebep olan manasız Iran-Irak savaşı, Sovyetler 

Birliği’nde vatan haini olarak damgalanan, Türkiye'deki Azeri siyasi muhacirlerin hazin 

akıbeti, Sovyetlerin kolhoz sisteminde bir dananın bile küçük bir çocuğun hayatından üstün 

tutulması, Azerbaycan'da yaygınlaşan rüşvetçilik, bölgecilik, dalkavukluk, edebi muhitteki 

cahil anlayışlar, zevksizlik, seviyesizlik ve cahilce hükümler Resul Rıza’nın işlediği başlıca 

toplumsal konulardır. Bu konular: Babamın Yanılgısı, Kırım Hatıraları, Hilaf Poeması, Erk 

Kalesi, Tebriz'im Benim, Tebriz'in Yolları, Tebrizli Dostuma, Yaralı Tebriz, Yaralı Kerkük’ün 

Bu Günkü Hoyrat ve Manileri, Tedirginler, Sarı Dana ve Balaca Kız, Rüşvetçiler Mersiyesi, 

Korkarım, Yaltak, Komşu Pahıl Olmasa Bağ Çeperi Neyler, Rüşvetçi Binamusoviç'e Açık 
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Mektup, Aydındır Şiir Dili adlı şiirlerde işlenmiştir. Bu konular, sonraları Resul Rıza şiirinin 

parlak, rengârenk, çok yönlü, çok tavırlı sosyal paletinin çeşitli boyaları, dertleri, acıları 

olmuştur. Garip, ama diğer yandan baktığımızda tabidir ki, Resul Rıza sadece kendi çağında 

yaşadığı, gördüğü, duyduğu, şahidi olduğu meselelerden bahsetmekle yetinmemiştir. Şair 

sezgisiyle ölümünden sonra meydana gelecek hadiseleri de önceden görebilmiştir. Bu 

bakımdan Resul Rıza’nın vefatından yedi yıl sonra başlayan Karabağ olayları da onun şiirinde 

sanki bugün yazılmış gibi ses verir. 1970'te yazdığı Karabağ: Baba Yurdum ve on yıl sonra 

1980 yılında yazılan Şuşa'm Benim şiirlerinde, gelecekteki kanlı hadiselere neden olacak 

Karabağ probleminin sebepleri gösteriliyor. Topraklarımıza yönelen düşman tamahı, düşman 

iştahı ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Ne yazık ki, onun geleceğe ilişkin bu öngörülerine, o 

zamanlar pek kulak asan olmadı. Daha doğrusu yalnız Ermenilerin dikkatini çekti. Ermeniler, 

Moskova'daki Ermeni lobilerinin tahriki ile Resul Rıza'ya Sovyet rejiminin en ağır suçlaması 

olan ‘Milliyetçilik’ damgası vuruldu. Şairin suçu, cereyan edecek olan hadiseleri önceden 

hissetmek ve bu konuda fikrini açıklamaktı: 

 

Destanlardan çıkıp gelmiş 

Pehlivansın Şuşa'm menim 

Mertlikle, güzellikle 

Eşim menim, 

Azerbaycan toprağının 

Nur parçası, 

İnce nağmeler yuvası, 

Tarih senin 

Toprağında, taşındadır 

Yanın yören 

Her dolayın, 

Her çığırın 

Azerbaycan, tadındadır,  

Gönüllerde 

Binlerce türkünün 

Ezgisi, sözü kalmış 

Senin toprağında 

Nicesinin gözü kalmış, 

Bet ellerin kükrettiği, 

Alevlerden diri çıktın 

Ey semender, hayat kuşu 

Kim ne derse desin, 

Sen böylesin, 

Bu adla kalacaksın 

Şuşa'm benim, 

Metanetle, diyanetle, sahavetle 

Eşim benim. 

Yüz bin şehir adı çeksem de 

Güzellikte sana tay olmaz 

Vatan adlı topraktan  

Düşmanlara pay olmaz 

 

 Ne yazık ki, vatandan, Karabağ’dan, Şuşa'dan ‘Düşmanlara pay olmaz’ dizesine 

rağmen, binlerce insanın kan pahasına düşmana pay verildi. Belki de Resul Rıza’nın, bu 
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sözlerinin, geleceğe ilişkin öngörülerinin fazla duyulmaması, şairin yaradılışına uygun olarak, 

vatanına duyduğu sevgiyi bağıra çağıra ilan etmemesinden kaynaklanıyordu: 

 

Bir avuç toprağın üstüne koyun başımı 

Ben o toprağı sevmişim 

Ancak muhabbetim 

Ne sergiye konulan bir tablo 

Ne parıldayan bir yüzük taşı 

Benim sevgim, sevgidir 

Sade, yahşi 

 Vatana duyulan sevginin böyle, büyük şöhret getirmeyen, sergiye konulup dikkat 

çekmeyen şekli de var: Sade ve yahşi... Ancak böyle, sakin, sade, gürültüsüz, patırtısız vatan 

sevgisi, birçok kişinin gözünden kaçsa da uyanık gizli polis teşkilatının ve onların ihbarlarıyla 

‘ideolojik sapmalara’ karşı amansız bir mücadele veren parti merkezlerinin dikkatinden 

kaçmıyordu. Otuzlu yıllarda da, sonraki yıllarda da Resul Rıza'ya karşı Komünist Partinin 

ideoloji şubesi tarafından düzenlenen, hücum ve tenkit kampanyaları yürütülmüştür. 1959 

Nisan'ında, Bakü’de yapılan Komünist Partisi toplantısında konuşan Komünist Partisi merkez 

komitesinin o günkü ideoloji şubesi sekreteri şunları söylüyordu: 

‘Sanatçılarımızın hiçbiri hayatın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Bazen edebiyat ve güzel 

sanatlarımızda fikir ve estetik yönden zayıf eserler görülüyor. Resul Rıza’nın ‘insan’ şiiri 

buna örnek olarak gösterilebilir... Komünizmin kurucusu olan Sovyet insanı, edebiyat ve güzel 

sanatların esas kahramanı olmalıdır...’ 

 Otuz yıllık zengin bir sanatkârlık mazisine sahip olan Resul Rıza, bir eserin zayıf veya 

güçlü olup olmadığını herhangi bir ideoloji sekreterinden daha iyi belirleyebilirdi, ama 

komünist ideoloji açısından ‘İnsan’ şiirinde tasvir edilen tip, gerçekten de ‘komünizmin kuru-

cusu’ olan Sovyet insanına hiç, ama hiçbir şekilde benzemiyordu. Bu bakımdan Komünist 

Parti sekreteri de, onun sözlerinden sonra derhal durumdan vazife çıkaran edebi tenkitçiler de 

haklıydı. İdeoloji şubesi sekreterinin, 1959 Nisan'ındaki bu tenkidinden hemen sonra, hem de 

sıcağı sıcağına, Edebiyat ve İncesenet gazetesi, 11 Nisan 1959 tarihli nüshasında yer alan bir 

yazıyla ‘İnsan’ şiiriyle birlikte şairin diğer şiirlerine karşı hücuma geçer: ‘Resul Rıza’nın 

‘İnsan’ adlı bedbinlik telkin eden zararlı şiiri, aynı şekilde ‘Anket Ahvalatı’, ‘Sade Sebep,’ 

‘Tecrübesizlik, Ceylan Dedi, Sigorta ve diğer şiirleri, çağdaş hayatımızdan, çağdaş dünya 

görüşümüzden uzak olan eserlerdir. Böyle eserlerin basılması, sanatkârlığını fazla ciddiye 

almayan yazarların kusuru değil, aynı zamanda onların basılmasına izin veren yazı 

kurulunun da hatasıdır...’ 

 Her edebi eseri beğenmemek, basında tenkit etmek elbette çok doğal bir durumdur. 

Ama Sovyet ideolojik sisteminin en belirgin özelliği olarak, eserin gerçek veya muhtemel 

eksikliklerinden başka, onu yayımlayanlar da suçlanıp damgalanıyordu. Yani herhangi bir 

yazarın, herhangi bir yönden makbul sayılmayan bir yazısının, yayımlanmasına itiraz 

ediliyordu. Bu eserlerin yasaklanması, genel olarak böyle eserlerin basılmaması isteniyordu. 

Başka bir deyişle bu, şairin susturulması emriydi. Şair için, sanatçı için ise susturulmak 

öldürülmek; susmak da ölmek demekti. 

 Bu gazetede bir görüş olarak ifade edilen bu fikir, Komünist Partisi resmi organı olan 

Komünist gazetesinde, artık bir görüş olarak değil, bir hüküm olarak ortaya konuluyordu. 18 

Nisan 1959'da Komünist Gazetesi, bir sayfasını Resul Rıza’nın yeni şiirlerinin tenkidine 

ayırmıştır. Günün Talepleri Seviyesine adlı makaleye yer verilmiştir. Makale imzasızdır ve 

Sovyet ideoloji sisteminin kurallarına aşina olanların bildiği gibi, bu daha da tehlikelidir. 

Çünkü okuyucu, imzayla, hatta resmi matbuatta yayımlanmış yazıyı belli bir kişinin şahsi 

görüşü olarak kabul edebilirdi. Oysa partinin resmi organına imzasız olarak verilen bir yazı 

ise genel olarak Komünist Partinin, onun merkezi komitesinin, yani en yüksek idarenin resmi 
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görüşü, daha doğrusu hükmü şeklinde anlaşılırdı. Bu makalede de Resul Rıza’nın şiirleri, 

Sovyet edebiyatının genel ruhuna uygun olmayan harici eğilimler olarak değerlendirilmiştir. 

Bu şiirlerin, o zamanın Sovyet lideri Kruşçev'in edebiyat yüklediği görevlere aykırı olduğu 

vurgulanıyordu. Uzun makalenin sonunda sadece Resul Rıza’yı tenkit etmekle yetinmeyen 

‘anonim’ yazar, bu şiirleri yayımladığı için Azerbaycan Yazarlar Birliğinin Azerbaycan adlı 

dergisini ve hatta bizzat Azerbaycan Yazarlar Birliğini bile sorumluluk duygusunu 

kaybetmekle suçluyordu. Makalenin sonunda Sovyet siyasi propaganda sisteminin geleneksel 

usulünden istifade olunmaktadır: ‘Şüphesiz Resul Rıza, bir komünist şair, bir vatandaş olarak 

kendi hatalarını kabul etmekten çekinmeyecektir. Ancak bu yeterli değildir. Okuyucu ondan, 

günün problemlerine cevap veren yeni eserler bekliyor...’ 

Anonim makalenin müellifi de, kastettiği ‘okuyucu’ da çok bekledi. Hatta gözleri yolda kaldı. 

Resul Rıza, ne bu ‘hatalarını’, ne de sonraları ona yüklenen diğer ‘eksiklikleri’ asal kabul 

etmedi ve kendisinden ‘beklenen’ o eserleri de hiçbir zaman yazmadı. Daha doğrusu, günün 

‘gerçek’ problemlerini ele alan yeni eserler yazdı. Ancak şair, günün gerçek problemlerini, 

makale yazarının düşündükleriyle taban tabana zıt meseleler olarak algılıyordu ve 

hissettiklerini, kendi anladığı gibi yazmaya devam ediyordu. Görkemli şairimiz Fikret 

Goca'nın bu konuyu dile getiren bir şiiri vardır: 

 

Ne yazdıysa doğruydu 

Kendi inancına göre, 

Tenkitlere 

Övgülere 

Sabretti, doydu. 

En çok kendine 

Bir de şiirine 

Güvenen Resul Rıza 

Herkesten çok ezilen, 

Herkesten çok üzülen 

Resul Rıza, 

Dediler, vezni bozdu 

O, bir şiir daha yazdı, 

Dediler, şiirinin süsü, azdı 

O bir şiir daha yazdı 

Dediler, derinlikten anlamazdı 

O, bir şiir daha yazdı 

Dediler, biz anlıyoruz 

Ama halk için anlaşılmazdı 

O, bir şiir daha yazdı, 

Yazdı, yazdı, yazdı 

Ama söz aramızda, 

O vakit sözümüze baksaydı, 

Resul Rıza olmazdı 

İlginçtir ki, Komünist gazetesinde neşredilen bu makalenin aks-i sedası çok uzaklara, 

Sovyetler Birliği sınırları dışına da ulaşmıştı. II. Dünya Savaşı’nda Almanlara esir düşen, 

önce Avrupa'ya, daha sonra Türkiye’ye iltica ederek sığınan edebiyat araştırmacısı, gazeteci 

Süleyman Tekiner, Münih'te çıkan Dergi adlı Türkçe mecmuaya (Sayı:3,1959) bir makale 

yazmıştır. Sovyet Azerbaycan'ında Tenkitlere Hedef Olan Bazı Şiirler Üzerinde Araştırmalar 

adlı makalede, Komünist Gazetesinde Resul Rıza aleyhinde yazılan makaleden ayrıntılı bir 

şekilde bahsetmiş, onun muhtevasızlığını, sahtekârlığını, basitliğini ve sığlığını tutarlı deliller 

ve güçlü bir mantıkla alt üst etmiştir. Süleyman Tekiner makalesinde şunları söylüyordu: 
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‘Azerbaycan'ın çağdaş Sovyet yazarları arasında, ihmal edilemeyecek şairlik kudreti ve 

hassas iç dünyası ile çoktan beri okurlarının dikkatini çekmekte olan şair Resul Rıza’nın, son 

aylarda basılan şiirleri, bu yönden önemle üzerinde durulmaya değer. Azerbaycan Sovyet 

yazarlarının aylık yayın organı olarak Bakü'de yayımlanan Azerbaycan dergisinin 1959 Şubat 

sayısında çıkan bir dizi şiirleri, Azerbaycan'da büyük bir hadise oldu. Bahse konu şiirler, kızıl 

tenkitçilerden başka, bizzat parti çevrelerini de epey meşgul etmiş ki, hadisenin yankıları hala 

devam etmektedir... 

 Azerbaycan'da kızıl tenkitçiler kadar, bizzat parti yöneticilerinin de şiddetli 

tenkitlerine hedef olan şair Resul Rıza’nın ‘İnsan’ şiirini hep birlikte takip edelim: 

 

Sesler kesildi 

Dumanlandı düşünceler 

Kurşun asıldı kirpiklerine 

-Aç kapıyı 

-Buyur 

-Ben ölümüm, geldim, 

Hoş geldin dese 

Biraz gülünç olacak 

-Mademki geldin 

Al, götür, 

Adı, babasının adı 

Yaşı, adresi budur 

-Gidelim, dur, 

Sükût girdi araya 

Uzun, derin bir sükût 

-Bir saniye, tamam… 

Kalktı ayağa 

Dedi 

-Gidelim 

Demedi 

-Yanlışın var 

Ben değilim 

Senin aradığın adam 

 

 ‘Yaklaşık 40 yıldan beri, sözde ‘en bahtiyar insanların’ yaşadığı bir cemiyette -

Azerbaycan Sovyet komünist cemiyeti- içte ve dışta yapılan arasız ve hummalı 

propagandadan sonra, aynı cemiyete mensup bir yazarın, günün birinde ortaya çıkarak 

‘burada insanların, ölümü cana minnet bildiklerini’ belirtmek suretiyle bu cemiyetin hakiki 

manzarasını tasvire kalkışması, kızıl parti yöneticilerini çileden çıkarmaya kâfi gelmiştir. 

Hemen kaleme sarılan kızıl münekkitler ‘İnsan’ şiirini yazan Resul Rıza’yı, adeta yaylım 

ateşine tutuyorlar. 

 Süleyman Tekiner şöyle devam ediyor: 

‘Hassas bir şairin 'çürük bir felsefe tesisi' veya 'insanlara karşı iftiracılık' gibi töhmet altında 

bırakılması, her şeyden önce, Sovyet komünist cemiyetinin üzerine inşa edildiği sakat bir 

zihniyetin mahsulüdür. Şüphesiz, şair ‘İnsan’ şiiriyle Sovyet toplumundaki insanın hakiki 

durumunu kendi duygu ve sezgileri ile ifade etmiştir. Bu duygu ve sezgiler insanın, cemiyet 

içindeki mevki ve rolünü tespit eden komünizm felsefesinin riyakâr tutumundan çok farklıdır 

(...) İnsana bir hayli ‘pahalı değer’ biçen Sovyet komünist propaganda edebiyatının, her gün 

tutturduğu teranelerle, insanin reel mevki ve durumu arasındaki mevcut tutarsızlık, yazarın 

‘Duvar Taşı’ adını verdiği şiirinde de belirtilmiştir. 
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Süleyman Tekiner, Resul Rıza’nın tenkit edilen Kadim Elyazması, Yazık gibi şiirlerini de 

geniş bir şekilde tahlil edip haksiz tenkitlere esaslı şekilde cevap verdikten sonra Sigorta şiiri 

üzerinde duruyor: 

‘Ve nihayet Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesinin yayın organı Komünist 

Gazetesinde, şair Resul Rıza’nın son şiirlerini şiddetle tenkit eden makalede, şairin Sigorta 

adlı şiiri üzerinde de önemle durulmaktadır... Şaire hayat sigortası yapmak için gelen 

sigortacıya, şairin verdiği cevap şudur: 

 

Söyle bakalım  

Bühtandan, iftiradan,  

Yalandan, riyadan,  

Kem sözün acısından,  

İnsanın soysuzundan da 

Sigorta edebilir misin… Ve şair sigortacıya hitaben diyor ki, şayet sen insanları bütün bu 

belalara karşı sigorta etmekten aciz isen, o halde: 

 

Defterini dür, bük, 

Kalemini tak yakana 

Kuruş yok benden sana, 

Ben hayat sigortası istemem, 

Hayır, bu değil maksadım, 

Şair ne demiş 

Ölüm de hayat kadar 

Kadimdir, kadim. 

Şairin Sigorta adlı şiiriyle ilgili olarak Komünist Gazetesi şunları yazıyor: ‘Evvela sigorta 

yapılmasına itiraz etmek, ilerici bir görüşün mahsulü değildir. Bununla beraber, şayet şair bu 

sonuca varmışsa, bu konuda yeni bir düşünceye malik demektir. Okuyucunun ilk mısralardan 

sonra, şairden bu ‘yeni fikri’ açıklamasını talep etmesi sebepsiz değildir. Okuyucu, buna 

karşılık, ölümün de hayat kadar kadim olduğunu, öğreniyor, fakat bu 'yenilik' okuyucuyu 

tatmin etmiyor.  

 Ne gariptir ki, gazete, şairin sigortacıya nasıl bir cevap vermesi gerektiği yolunda bir 

mütalaa beyan etmekte de geri durmuyor. Gazeteye göre şair, kendisine hayat sigortası 

yapmak için gelen sigortacıya şunları söylemeliydi!!! 

 

Ne diyorum  

Ne gerekiyorsa yapın 

Yeter ki razı gidin,  

Kalbim de, canım da  

Halkıma bağlıdır,  

Halka ise ölüm yoktur,  

Demek yoktur bana da,  

Benim şiarım budur,  

İşte, tekrar söylüyorum  

Ne gerekiyorsa yapın  

Yeter ki razı gidin… 

 Zavallı Süleyman Tekiner, böyle bir tenkit usulüne şaşırmasın da ne yapsın. Bu tenkit 

karşısında hayrete düşmesin de ne yapsın. Tenkitçinin, şaire, nasıl şiir yazması gerektiğine 

dair örneği, kendi yazdığı şiirle göstermesi, edebiyat tarihinde ilk ve tek hadise olmalıdır. Bu 

aynı zamanda anonim yazarın Parti yöneticisi olmaktan başka, sıradan bir ‘şairlik heveslisi’ 

olduğunu da gösterir. 
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 Her ikisi de -Resul Rıza’nın şiiri ve anonim yazarın ona örnek olarak gösterdiği 

‘karalama’- gözler önündedir. Elbette okuyucu bu iki örneğin bedi değeri, anlamı, ifade 

seviyesi hakkında bir sonuç çıkarabilir. Resul Rıza ömrü boyunca böyle bir muhitte (Görevli 

Partililerin şair bozuntularının, yarı cahil tenkitçilerin, ona nasıl şiir yazması gerektiğini 

‘öğrettikleri’ bir ortamda) şiir yazmıştı. Resul Rıza’nın, şairlik yeteneğinin yanında, bütün 

bunlara tahammül etmek için, bağrının çatlamaması için, sınırsız bir tahammül gücü de 

olmalıydı. 

Bu tenkit kampanyasından bir kaç yıl sonra, Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi 

Komitesinin ideoloji şubesi sekreteri değişiyor. 1963 yılında, bu defa yeni sekreter, Resul 

Rıza’yı tenkit ateşine tutuyor. Bu defa hedef şairin Renkler adlı şiirler silsilesidir. 21 Mart 

1963 tarihinde yapılan Azerbaycan aydınları toplantısında, bu yeni ideoloji sekreteri, Renkler 

hakkında şunları söylüyordu: ‘Bu şiirler silsilesine dâhil olan şiirlerden çoğunun içindekiler, 

soyut ve karmaşık fikirlerden ibarettir.’ 

 Bu resmi, ideolojik direktiften sonra Resul Rıza'ya karşı artık kendi kalem arkadaşları 

da hücuma geçer. Edebiyat ve İncesenet Gazetesinin 1963 yılındaki bir kaç nüshasında 

Renkler hakkında çok şiddetli tenkit yazıları çıkar: 

‘Şairin son zamanlarda yazdığı birçok şiirinde ve özellikle Renkler silsilesine dahil olan 

şiirlerinde, göze çarpan ciddi kusurlar, edebi hayatımızı rahatsız etmektedir. Şairin bu 

şiirlerinde, sadece soyut bir hümanizmle, çağdaş hayatımızın aktüel problemlerinden 

uzaklaşma hali açık bir şekilde hissedilmektedir. Renkler’in, insana yaklaşımında, hadiselere 

teşbih edilmesinde de uygunsuzluk ve soyutluk var. Bizim hem fikir, hem de ifade yönünden 

açık, akıcı ve ahenkli olan Sovyet devri şiirimizin gelenekleri nerede kalmıştır ki, böyle bir 

‘bulmacacılık’ ve soyutluk şiirimize birdenbire girebiliyor.’ (Edebiyat ve İncesenet, 9 Şubat 

1963) 

‘Soyutluk’ kelimesinin ikide bir tekrarlanması boşuna değildi. Çünkü o zamanlar, Kruşçev'in 

tahrikiyle Sovyet propagandası soyut ressamlara karşı şiddetli bir takip ve tazyik kampanyası 

başlatmıştı. Azerbaycan'da da Resul Rıza’nın Renkler'ini bu kampanyanın tenkit hedefi haline 

getirmişlerdi. Şair Osman Sarıvelli'nin Maksat Aydınlığı ve Sanatkârlık adlı makalesinde; 

‘Yenilik perdesi altında düşman ideolojisinin medeniyetimize nüfuz etmesine, komünist 

terbiyesine kudretli vasıta olan edebiyat ve güzel sanatlar silahımızın pas tutmasına, 

körelmesine lakayt kalmak mümkün mü, Elbette mümkün değil. Resul Rıza’nın Renkler başlığı 

altında topladığı 27 şiiri yayımlanmıştır. Ben bu şiirleri dikkatle okudum, bunlarda hayatımız 

için, toplumumuz için hayırlı bir anlam, faydalı bir konu aradım. Ne yazık ki bulamadım. 

Resul Rıza Renkler'i yayımlamakla artık içinden çıkılması zor bir duruma düşmüştür. Elbette 

şair, ‘burada bir zorluk yoktur’ diyebilir. ‘Bu nedir ki, ben bundan daha zor durumlara düşüp 

çıktım, bundan bir kaç yıl önce formalizme meylettiğim zaman da beni çok sert tenkit ettiler, 

ne oldu, ne kaybettim’, diyebilir. Belki şair yukarıda gösterilen hatalarını halka itiraf 

edecektir... Bu müddet zarfında formalizmi, soyutçuluğu tenkit eden birçok makale yazılmıştır. 

Eğer Resul Rıza yoldaş, Renkler hakkında yazılan tenkitler karşısında duyarlı olsaydı, şimdiye 

kadar Renkler'i kendisine göre açıklayıp, konuları belirgin hale getirir, aslında yoğurdun ak, 

kurumun kara olduğunu kesin olarak söyleyebilirdi. Soyutçuluk gibi zararlı eğilimler ve 

onların çeşitli ‘tonları’ gereğince tenkit edilmezse, dövülüp edebi muhitten kovulmazsa, 

okuyucularımızda şiire ve sanata karşı bir nefret hissi uyandırır, sanat dünyasında kargaşaya 

sebep olur.’ (Edebiyat ve İncesenet, 30 Mart 1963) 

 Bu yazar da Resul Rıza’nın ‘hatalarını kabul etmesini’ çok bekledi ama beklediğiyle 

de kaldı. Resul Rıza, bu tür ‘tenkitlere’ karşı lakayt kalmaya devam ediyor ve ‘yoğurdun ak 

olduğunu,’ hiç bir şekilde itiraf etmiyordu ve ‘yoğurdun ak olduğu’ gibi ‘hakikatleri’, bunun 

keşfini, diğer şairlerin ihtiyarına bırakıyordu. Elbette Resul Rıza yoğurdun ak, kurumun kara 

olduğunu en az onu tenkit edenler kadar biliyordu. ‘Yoğurt aktır’ deseydi, şüphesiz doğru 

olurdu, herkes de memnun olurdu hatta hiç kimse itiraz etmezdi. Ama bu, şiir olmazdı. Resul 
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Rıza’yı tenkit edenler ve kendini halk dilinin, halk ifadelerinin âlimi olarak tanıtanlar, halkın 

kullandığı en basit deyimleri unutuyorlardı. Oysa halk ‘ak yalan,’ ‘kara iftira’ diyordu. 

Yalanın ya da iftiranın rengini belirlemek nasıl mümkün olabilir, niçin yalan ak, iftira ise 

karadır. Halk ‘aka, kara demek’ ifadesini de kullanıyor. Renkler'i dikkatle okusalar, kötü 

niyetli olmasalar görürlerdi ki, ‘yoğurdun kara, kurumun ak’ olması ifadesi, silsilenin sadece 

bir şiirinde Dokunmayın Yağlı Boya adlı şiirinde ifade edilmiştir. Dokunmayın Yağlı Boya: 

Yani gerçeğin üstü boya ile kapatılmış, dokunursan yalan bulaşır anlamını ifade eder. 

Dokunmayın Yağlı Boya şiiri, yalana, sahtekârlığa, riyakârlığa, sahte anlayışlara karşı 

yöneltilmiş, bir şiirdir. İşte bu yüzden, burada her şey olduğu gibi değil, tersine çevrilerek 

gösterilmektedir: ‘Kara yoğurt da, ak kurum da, yenilecek kum da, dudaklara yapışmış 

yalancı tebessüm de, muhabbetin sahtesi de, temenna dolu alkışlar da maksatlı... Kısacası 

Sovyet toplumunun bütün doğruya benzer yalanları, yanlış olan her şeyin, gerçeklerin üstüne 

boya çekilerek takdim olunmasıdır... Şair, bu şiirde adı geçen bukalemunlara karşıydı. Elbette 

Renkler'i anlamak, bu şiirlerin deruni manasını kavramak o kadar kolay değildi. Bunun için 

önce belirli bir kültüre, bilgiye, engin bir malumata sahip olmak gerekirdi. Kahverengi 

şiirinde Balzac'ın veya Gaugen'in adlarının niçin zikredildiğini anlamak için, Balzac'ın kahve 

tiryakiliğini, Gaugen'in Tahiti’yi anlattığı resimlerde kahverenginin hâkim olmasının sebebini 

bilmek lazımdı. Belirli renklere duyarlı Fransız empresyonist ressam ve bestekârlarının 

hatırlanmasının sebebini açıklamak için, bu sanatçıların yaratıcılığını çok az da olsa bilmek 

gerekirdi. Degas'ın mavi renkli Rakkaseler adlı tablosu ve Van Gogh'un kızılı rengin hakim 

olduğu Ayçiçekleri tablosu hakkında fikir sahibi olmak, Debussy'nin ‘Küren Saçlı Kız’ adlı 

eserini dinlememiş olsa bile, adını işitmesi gerekirdi. Ancak bu bilgi kıtlığı bir yana, 

Renkler'in okuyucusu, Resul Rıza’nın Azerbaycan şiirine ve Nâzım Hikmet'in ifadesiyle, 

genel olarak bütün Türk şiirine (Türkiye dahil) getirdiği önemli bir yeniliği, çağrışıma dayalı 

poetik düşünce tarzını, anıların, hafızada uyanan hatıraların çoğu zaman tesadüfi ve şuuraltına 

bağlı olduğunu kabul etmek gerekirdi. Buna, eski ifadeyle ‘tedai-i efkâr’(Düşüncelerin 

çağrışımı) denilir. Sırf bu yüzden Nâzım; ‘Resul şiirimize tamamen yeni bir özellik getirdi. 

Renkler adlı şiirler silsilesiyle kendi kendini aştı,’ diyordu. Renkler'i duymak, anlamak için 

elbette bu silsilenin anahtarını, poetik şifresini bilmek lazımdır. Mesela ‘Şirmayi’, Resul 

Rıza’nın düşüncesinde fildişi rengini canlandırıyor. Fili düşündürüp Hindistan’ı, Afrika’yı 

hatırlatır ve bundan dolayı şair, sürekli olarak vicdanın rahatsız eden sömürge ülkelerinin 

kaderi meselesine temas eder. ‘Şirmayi' şiirinde ‘Afrika'nın derdinden’, ‘zencilerin 

kaderinden’, ‘zindan parmaklıklarından’, ‘ilmekli urgandan’, ‘miftilli kırbaçtan’ söz edilir. 

‘Hurmayi' şiirinde de yine hurmalarla, hurmalıklarla çağrışımlar yaratılarak, sömürgeler 

hatırlatılır. Kahverengi yalnız Balzac ve Gaugen'le değil, aynı zamanda kahverengiyi kendine 

sembol edinen faşizmle de alakalandırılmıştır: ‘Deryalarla gözyaşı, milyonlarla kabir taşı’ 

Yeryüzünde cehennemin şubesi’: Alman ölüm makineleri… Tabi ki Resul Rıza’nın çağrışım 

prensipleri çok sübjektiftir, sadece onun kendine özgü kuralları üzerine kurulur, sadece onun 

fikir istikametine tabi olur. Ama görülüyor ki, bazıları için şair kendi iç, dünyasına değil, 

başka birinin fikir istikametine tabi olmalıymış(?!). Şu, gerçekten de sorulabilir: Menekşe 

rengiyle boynu bükük yetimin ne ilgisi var? İzahı çok basittir. Âşık Kurbani'nin ‘Menekşe’ 

şiirinde; 

Ayrılık mı çekmiş boynu eğriler,  

Yerde görmedim düz menekşeyi denilmektedir. Resul Rıza, şuuraltında yaşayan bu 

mısralardan dolayı, boynu bükük yetimi, sadece menekşe renginde görüyor. 

Ben elbette Renkler'deki birçok mısraın, tipin, benzetmenin gizli veya örtülü anlamını 

açıklayabilirdim. Bunu yapmamamın birinci sebebi, bu şiirler silsilesinin iki üç katı açıklama 

yapmak zorunda olmamdır. İkincisi de çok fazla olmamakla birlikte Renkler'deki bazı 

çağrışımların, benim için de pek açık olmamasıdır. Değişik hatıra parçacıklarına ait çeşitli 

fikirler olabilir, ama benim burada, Renkler'in okuyucusuna ulaştırmak istediğim düşünce, 
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silsilenin hangi poetik prensipler temelinde kurulduğu düşüncesidir. Her rengin nasıl 

kavranılacağı ise okuyucunun zevkiyle, kendi hatıra ve düşünce dünyasıyla, çağrışımlar 

sistemiyle, bir başka deyişle sübjektif unsurlarla ilgilidir. Şairin sübjektif olma hakkı varsa, 

okuyucunun da sübjektif olma hukuku vardır. Konu sadece şairin fikrine, önüne koyduğu 

estetik vazifelere ‘lakayt’ kalarak, onun ta baştan beri yanlış yolda gitmekle suçlanmasıyla 

ilgilidir. Renkler çeşitli dillere tercüme edildi, birçok gerçek sanat sarrafları tarafından yüksek 

değer verildi ve hiçbir yerde, Azerbaycan'da ilk neşredildiğinde olduğu gibi cahilce 

hücumlara maruz kalmadı. Profesör Abbas Zamanov haklıdır: ‘Nasıl oluyor ki, bu şiirleri 

çeşitli ülkelerde anlıyorlar, ama biz anlamıyoruz. Geleceği önceden gören şairin vay haline!’ 

Gerçekten de böyledir. Resul Rıza’nın ilk kez kullandığı, açtığı bu edebi çığır, çağrışıma 

dayalı düşünceler, tipler sistemi, tezatlara, paradokslara aşılanmış satırlar, bir müddet sonra, 

bir şiir biçimi olarak Azerbaycan'da da benimsendi. Bu ifade sistemi artık kimseyi 

şaşırtmıyor. Çağdaş genç şairlerimizin birçoğu bu biçimden yaygın bir şekilde istifade 

ediyorlar. Renkler'in yayımlandığı yıllarda ise onu tenkit edenler, bu silsileyi beğenmemekle 

kalmıyor (beğenmemek doğaldır; zevk, eğitim, seviye meselesidir), Resul Rıza’nın ne 

pahasına olursa olsun cezalandırılmamasına üzülüyor, şairin susturulmamasına içerliyor. 

Sovyet ideoloji kanunlarına uygun olarak, böyle şiirlerin ‘dövülüp edebi muhitten 

kovulmasını’ istiyorlar ve her zamanki gibi Azerbaycan dergisini de bu şiirleri bastığı için 

suçluyorlardı. Edebiyyat ve İncesenet gazetesinin 6 Nisan 1963 tarihli nüshasında 

yayımlanan‘Şiir mi Bulmaca mı?’ adlı başka bir makalede şöyle deniliyordu: 

‘Renkler şiiri baştanbaşa benzetmeler, mukayeseler üzerine kurulmuştur. Lakin bu 

benzetmeler çok garip, umulmadık ve soyut görünüyor (Acayip bir mantık, güya şiir 

benzetmeler üzerine kurulmamalıdır ve bu benzetmeler, umulmadık benzetmeler olmamalıdır. 

Anar). Çeşitli şiirler içinde kullanılmış, soğuk tenhalık, cansız parmaklar, boş yürekler, keder 

çökmüş yüzler, deryalarca gözyaşı, ‘milyonlarca kabir taşı, yanmış yürek, şahta korkusu, 

hicran korkusu, yanıklı gözyaşı, gecenin tabutuna salınmış örtü, buz nefesli karartı, ‘ömürlük 

tutsak’, hasretli gözler, perişan saçlar, titrek dudaklar, nağmesiz dağlar, kör bulaklar, avsız 

avlaklar ve diğer birçok ifade, şiirlere bir ümitsizlik halet-i ruhiyesi, gam ve soğukluk 

getirmiştir.’ 

 Bir hususu daha belirtmek istiyorum. Arsız Sovyet tenkitçileri bazı şeyleri anlamasa 

da, her halde ‘ideolojik sapmaların’ kokusunu çok iyi alabiliyorlardı. Renkler'in 

şifrelendirilmesi, birçok konunun örtülü şekilde ifade edilmesinin sebebi de Resul Rıza’nın 

sansür tuzaklarından kurtulmak isteğiydi. Zavallı tenkitçi, bu şiirlerde kullanılan 

benzetmelerin 25-30 yıl sonra, halkımızın, Sovyet devri baskı ve zulüm kurbanlarının, 

milyonlarca kabir taşı, Sibirya'ya sürülenlerin, şahta korkusu, buz nefesli karartısı, 

sevdiklerini kaybetmiş insanların, deryalarca gözyaşı, titrek dudakları, ayrılık korkusu, 

yanmış yürekleri, soğuk yalnızlığı… olduğunu ve bu ifadelerin, artık herkes tarafından 

kullanılan ifadelere dönüşeceğini nereden bilecekti! Bütün bunlar hakkında, gam ve soğukluk 

getiren ‘halet-i ruhiye’ hakkında sürekli yazılar yazılacağını, hatta bunun bir modaya 

dönüşeceğini nereden bilecekti. İmkân verilen zamanlarda herkes kendi geçmişindeki 

‘cesaretini’ bol bol reklam edecekti. 1963'te Sovyet matbuatında Renkler silsilesinden, sadece 

bu trajik, karamsar, kederli ve ümitsiz ifadeleri seçip yan yana koymak ise, açıktan açığa 

siyasi jurnalcilikti. Renkler silsilesi, şiirimizi yeni bir seviyeye yükseltti ve gelecek edebi 

nesillerin dünyayı algılamasına, dünya görüşüne ciddi şekilde etki etti ve sanat arayışlarına 

güçlü bir etken oldu. Renkler'in uluslararası şöhreti de buna katkıda bulundu. Meşhur Rus 

şairi İlya Selvinski, Renkler hakkında şunları söylüyordu:‘Resul Rıza’nın kaleminde, önüne 

geçilmez armonisi açılan renkler, her şeyden önce folklorik anlamına uygun olarak, yani ‘ak: 

temizlik’, ‘kara: matem’, ‘kırmızı: gazap’ v.b. temel karakterler taşımıyor. Şairin renklere 

ferdi olarak yaklaşabilmesi sayesinde, şiirlerin her biri birbirinden ayrılıyor ve tamamıyla 

serbest bir tona ulaşıyor. Bu şiirleri, resimden felsefeye doğru giden bir hareket birleştiriyor. 
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Bu renk çeşitliliği, boyaları harflerde gören Arthur Rimbaud'nun zenginliğini gölgede 

bırakıyor.’ 

 İlginçtir ki, yabancı okuyucular, şairler Renkler'in sadece Azerbaycan duyumunu 

hissediyor ve vurguluyordu. Macar şairi Juja Rab şunları yazıyordu: 

‘Coğrafi anlamda benden çok uzak olan şaire beni yaklaştıran Renkler adlı şiirler oldu. Bu 

şiir demetinin mahiyeti şöyleydi: şairin ince, cilalanmış, diliyle ifade edilmiş, renkli 

çağrışımlar tufanı... Bakü’ye ilk defa 1975 yılında düzenlenen edebiyat haftasının misafiri 

olarak geldim. Orada kulaklarıma yeniden Renkler'in mısraları dile geldi, onlar benim 

bakışımı genişletti, her şeyi daha dolgun bir şekilde anlamama yardım ettiler. Bu ana kadar 

bu şiirlerin 'sübjektif şiirler olduğuna inanıyordum. Şiirlerin tam anlamıyla realist olduğunu 

orada anladım. Sanki Azerbaycan toprağının alelade günlerinden alınmış levhalardı. Mesela 

Teselli’ye Çalan Mavi şiirinde kızgın çölde kaktüslerin nakışlı gölgeleri' yahut 'Sumaki' 

şiirinde 'ninemin gelinlik şalı', 'kebap kokusu’ veya 'Hurmuyi'de 'Sahrada deve kervanı', 

'Babamın altın nakışlı Kuran'ı' satırları Azerbaycan toprağının alelade, gündelik 

gerçekliğinden alınmış ince levhalardır.’ 

 Rus tenkitçi N. Fedorenko, Resul Rıza’nın Renkler'ini Japonya'da hatırlıyor, onları 

meşhur Orta Çağ Japon ressamı Utimaron'un eserleriyle mukayese edip onlara yüksek değer 

veriyor. Resul Rıza’nın şiirine asrımızın dahi bestekâr Dimitri Şostakoviç, Cengiz Aytmatov, 

Eduardas Meyelaytis gibi meşhur sanatkârlar da büyük değer vermişlerdir. Kanada'dan yazar 

ve yayıncı Dizon Carter'dan gelen mektupta şunları okuyoruz: 

‘Kanada'da şiir az okunur ve şiir kitapları çok nadir durumlarda yeniden basılır. Ancak Resul 

Rıza’nın şiirleri yüksek hümanizmi ile o derece farklılık gösteriyor ki, Kanada ve Amerika 

Birleşik Devletleri'nde binlerce okuyucu onları toplam bir kaç ay içinde alıp okudu.’ 

 İnsaflı davranmak gerekirse Renkler'in gerçek değerini Azerbaycan'da da derinden 

kavrayanlar vardı. Tenkitçilerimizin bilgesi, akademisyen Memmed Arif, Renkler'in bazı 

kimseler tarafından anlaşılamayan özelliklerini büyük bir temkinle izah ediyordu: 

‘Dikkatli bir okuyucunun bu şiirlerin sadece ifade tarzında değil, muhteva ve manasında da 

bir yeniliğin olduğunu hissedememesi mümkün değildir. Renkler, okuyucuda fikirlerin 

çağrışımı aracılığıyla karakterler, duygular uyandırmak, onu düşündürmek yoluyla hayati ve 

insanları iyi öğrenmek, derinden anlamak maksadıyla yazılmıştır. Beklenmeyen benzetmeler, 

tabiatı, sosyal olayları, sanat dünyasını çevreleyen mukayeselerin hayati dolgunluğu 

okuyucuyu hayale daldırıyor, düşündürüyor, onda yeni intibahlar uyandırıyor, şairin 

buluşları onu sevindiriyor.’ 

 Bütün bunlara rağmen Renkler'in aleyhtarlarının yürekleri bir türlü soğumadı. İki yol 

sonra, 20 Şubat 1965 tarihli Edebiyyat ve Incesenet gazetesinde Memmed Rahim'in ‘Şiirimizle 

İlgili Bazı Mülahazalar’ adlı bir makalesi çıkmıştı. Bu yazıda da, Resul Rıza, tenkit ediliyor, 

Renkler şiirini yeni kitabı Duygular, Düşünceler'e aldığı için suçlanıyordu. Memmed Rahim'i 

en çok kızdıran şey, bu kitabın önsözünde Renkler'den övgüyle bahsedilmesidir. Memmed 

Rahim, ‘Renkler'e böyle değer vermek, siyasi bönlük değil de nedir’ diye hiddetleniyor. Onu 

sinirlendiren bir başka mesele, bazı makalelerde Resul Rıza’nın genç şairlere gösterdiği 

ilgiden, onlara etkisinden bahsedilmesi, ‘Resul Rıza edebi Mektebi’nden söz edilmesidir. 

Memmed Rahim bu konuda: ‘Azerbaycan edebiyatında ayrı ayrı şair ve yazarların edebi 

mektebi yoktur. Bizim bir yolumuz, bir edebi mektebimiz var: O da sosyalist realizm yoludur’ 

diyordu. Belki de Memmed Rahim'in yolu, sosyalist realizm yoluydu, ama Resul Rıza için 

aynı şeyi söylemek asla mümkün değildir. Kaydedelim ki, o nesilden başka şairler de, ‘Resul 

Rıza mektebi’ terimini hoşnutsuzluk ve kıskançlıkla karşılıyor ve itiraz ediyorlardı. O günün 

Sovyet mantalitesine göre herhangi bir yazarın kendi ekolünün olması madalya veya fahri 

unvan almak gibi bir şeydi: ‘Niçin filanın edebi mektebi (madalyası, fahri unvanı) olsun da 

benim olmasın’. Tenkitçilerimizin çoğu da korktukları için o zamandan beri bu terimi, ‘Resul 

Rıza mektebi’ terimini kullanamıyor. Elbette mesele terimde ya da ‘edebi mektebin onaylanıp 
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onaylanmamasında değil. Babam daima ‘Ben yalnız benim mektebime dâhil olduklarını 

söyleyenleri bu mektebe mensup sayıyorum’ derdi. Egem bunu söyleyebilenler varsa... Bunu 

söylemekten çekinmiyorlarsa ‘Başkaları ne der’ Yoksa... Ne gam... Yazdıkları var. Şiirler 

meydanda. Resul Rıza’nın ve diğerlerinin şiirleri... Günümüzün veya geleceğin okuyucuları 

bu metinler temelinde kendileri bir sonuç çıkarabilir, her şeyi yerli yerine koyabilirler. 

 Resul Rıza her durumda ne kendi çağdaşları ne de daha genç neslin temsilcileri 

arasında hiç bir kabiliyetli genci gözünden kaçırmıyordu. Geleceğine inandığı genç şairleri de, 

İsa Hüseyinov, Mevlüd Süleymanlı gibi orta yaşlı ve genç yazarları da haksiz hücumlardan, 

suçlamalardan, alaylardan, baskılardan, elinden geldiğince koruyordu. Bu uğurda nüfuzlu 

düşmanlar kazanmaktan da çekinmiyordu. Sanatçılıklarının ilk dönemlerinde Resul Rıza’nın 

etkisini, ilgisini o devrin genç, günümüzün tanınmış şairlerinden çoğu samimiyetle itiraf 

ediyorlar. Genç yaşlarında haksiz tenkitlere maruz kalsa da yine genç yaşlarında parlamış, 

ama ne yazık ki çok erken kaybettiğimiz kabiliyetli şair Eli Kerim bu konuda şunları 

yazıyordu: 

‘Resul Rıza’nın bizim genç edebi nesle tesiri büyüktür. Onun yaratıcılığı güzel bir tecrübe 

mektebidir. Sözün üstüne titremek, parlak, anlaşılır fikirler söylemek, vezni fikre tabi kılmak, 

duygunun ölçü çerçevesinde sıkışmasına izin vermemek gibi meseleleri biz yalnızca Resul 

Rıza'dan öğrendik.’ 

O devrin diğer bir genç şairi, bugünkü edebiyatımızın en parlak simalarından olan Memmed 

Araz da şunları söylemektedir: ‘Dilimizin bütün inceliklerini, olağanüstü bir şekilde duyan ve 

anlayan, onun büyüleyici tatlılığını, çeşitliliğini ve musikili uyumunu ustalıkla kullanan Resul 

Rıza, Azerbaycan şiirini yeni estetik bir seviyeye yükseltebildi. Onun bütün eserlerinin ana 

hattı, yüksek vatandaşlık, gerçek vatanseverliktir. Sanatın mürekkep ve keşmekeşli yollarında 

Resul Rıza benim için kendi yüksek emellerine hizmet etmenin en güzel örneği olmuş, en güzel 

örneğidir ve en güzel örneği olarak kalacaktır.’ Unutulmaz şairimiz Halil Rıza Ulutürk 

şunları söylüyor: ‘Resul Rıza hem parlak şahsiyeti, hem de bu-yük şiir sanatı ile Azerbaycan 

Sovyet medeniyeti tarihin-de tamamen orijinal bir hadisedir. Aslında onun benzersiz 

yaratıcılığı, son derece zengin şiiri büyük şahsiyetinin devamıdır. Resul Rıza şiiri olumsuzdur, 

en az bin yıllık Azerbaycan şiiri tarihindeki en nadir hadiselerden biridir.’ 

 Bugünkü şiirimizi yönlendiren simalardan biri olan Vagif Semedoglu (büyük şairimiz 

Semed Vurgun'un oğlu) ise bu konuda şöyle diyor: ‘Şiir okumaya başladığım andan itibaren 

onun şiirini sevdim. Resul Rıza’nın şiirlerini okumadığım hafta, ay yoktur. Her okuyuşumda 

hatta bilinen bir şiirinde bile yeni bir fikir, yeni hakikatler buldum. 1962 yılından beri şiir 

yazıyorum. Şiirlerimin ilk hâkimi, onlara ilk değer veren Resul Rıza idi. Eğer onlar 

gerekliyse, korkunç yalan ağından uzaksa, ben bunu Resul Rıza'ya borçluyum. Çünkü 

mesuliyet duygusuyla şiir yazmayı bana Resul Rıza kendi şiirleri ve sohbetleriyle öğretti. 

Onun estetik zevkinin yüksekliği, sadeliği, şiirsel söz için taşıdığı büyük mesuliyet benim için 

gerçek bir mekteptir.’ Yakın zamanlarda kaybettiğimiz çok kabiliyetli şair İsa İsmayilzade 

ise: ‘Ben onun adini ne zaman işittim? Bütün ortaokul çocukları gibi edebiyat derslerinde, 

adına da ilk defa ders kitaplarında rastladım. O zaman, 1950'li yılların sonlarında nereden 

aklıma gelirdi ki, bir gün ben bu şairle tanışacağım, nerden bilirdim ki, benim şair kaderimde 

alelade, himaye edeni olmayan bir insan olarak hayata atılıp ayakta durmamda bu hayırsever 

insanın büyük rolü olacak. Şimdi, artik aradan 25 yıl geçtikten sonra ona hayalen 

‘minnettarlık mektubu’ yazmak düşüncesinde değilim. Yakınlık ettiği, hayırseverlik gösterdiği 

insanlar, 1960'lı yıllarda dövülen sövülen genç şairler iyi bilirler ki, ömrü tahammül prensibi 

üzerine kurulmuş Resul Rıza'ya yakınlaşıp minnettarlık etmeye belki de hiç kimse cesaret 

edemezdi... Sert, kelimenin iyi anlamında amansız, boyun bükmeye, yaltaklığa, yüzsüzlüğe, 

boşboğazlıkla söylenmiş tatlı sözlere karşı barışmaz, şefkatini, kaygısını çoğu zaman cinde 

saklayan, açıktan açığa dosta dost, düşmana düşman olan bu şairle, ne kadar yüz yüze sohbet 

etmiş olsam da, onunla kendinden emin olarak konuşmak o kadar kolay değildi. Gereksiz bir 
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söz sarf etsen, anında sert bir yüz gösterecekti... Şimdi görüyorum ki, yalancı ilgilerle, 

günlerce, aylarca genç yazarları oyalayıp tatlı vaatlerle avutmaktan ve aldatmaktansa, 

hepsinin yanında ‘iyi kişi’ olmaktansa, Resul Rıza gibi sert, ‘asık suratlı’ olmak bin kere 

iyiydi... Muhitin zehri ile nefes ala ala, 1930'larda, 1950'lerin ikinci yansında, 1960'ların 

başında garezli tenkidin kesif kokulu havasını yuta yuta nesil güler yüzlü, tatlı dilli olabilirdi 

Belki ‘edebi sivrisinekler’ onu böyle sert, amansız yapmıştı.. 1973 yılında Resul Rıza 

Moskova'da ölümle yaka paça olurken Yazarlar Birliği’nde yapılan müşaverede şiirleri 

şiddetli bir tenkit ateşine tutuluyordu... Tenkide tahammül etmeye ne var ki... o zamanın önde 

gelen parti yöneticileri, anlı şanlı şairler ve edebiyat araştırmacıları, yazarı bugün insanın 

diline getirmek istemediği sözlerle tahkir ediyorlardı’ demektedir. 

 Son olarak yazar Vagif Nesip ise şunları anlatmaktadır: ‘Bu dünyada Resul Rıza’nın 

şiiri ile birlikte, Resul Rıza’nın hayırseverliği, insanların elinden tutması, imdada yetişmesi de 

kalmıştır. İçinde benim de yer aldığım bir neslin yardımına koşmuş bu ateş, Resul Rıza şiiri 

olarak dünyada yaşıyor. Resul Rıza’nın ilgisi bizi kolumuzdan tuttu, en zor anımızda içimizde 

bir güce dönüştü. O ilgiyi bizim o zamanki hayatımızı hatırlatan gençlere aktarmak istiyoruz. 

Belki de zaman gelecek, bunu yapabileceğiz. Vah sana Resul Rıza, vah.’ 

* 

* * 

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Delömeroğlu, Büyük Türk Şairi ve Kardeş Kalemler 

dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Ali Akbaş’ın himmetleri, Türkiyeli yazar İmdat Avşar’ın 

gayretleri ile hazırlanan bu kitap, Resul Rıza’nın Türkiye’de, Türkçeye çevrilerek basılan en 

kapsamlı şiirler toplusudur. Türk okuyucularının, Resul Rıza’nın sanatı ve edebi kişiliği, onun 

edebiyatımız ve toplumsal düşünce tarihimizdeki yeri, şiirlerinin oluşum sürecindeki şartlar 

ve yaşadığı dönemdeki edebi muhitin özellikleri, Resul Rıza ve Nigar Refibeyli'nin azap dolu 

hayatları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşündüm. Bu nedenle, bu yazıyı 

oldukça kapsamlı ve geniş bir şekilde kaleme aldım. Bu bir evlat ve aydın olarak benim 

boynumun borcu idi. Resul Rıza’nın, bir şiirinde başka bir sebeple söylediği tavsiyeyi de 

unutmuyorum: ‘Konuş, bir oğulun, kendisine güzel isim koymuş babasından, bir evladın 

mihriban anasından bahsettiği gibi...’  

 Bütün bunlardan sonra, şunlar sorulabilir: Resul Rıza’nın komünist ideoloji kalıplarına 

uygun şiirleri yok mudur? Elbette var. Resul Rıza’nın kısa ömürlü, kalıcı olmayan, zayıf, 

vasat şiirleri yok mudur? Elbette var. Şairin beş ciltlik şiirler toplusunda yer alan 615 şiir ve 

19 poemadan, bana göre 15-20 şiiri ve 2-3 poemasının zayıf eserler sayılması mümkündür. 

Uzun, şablon ve retorik şiirler, sadece söz yığınıdır ve diğer bazı çağdaş şairlerimizin bu türde 

yazdığı yüzlerce şiirden farklı değildir. İkinci olarak devrin, muhitin, rejimin, resmi ideolojik 

taleplerine uygun olarak belki de mecburi şekilde yazılan bu şiirler: Ekim, Sovyet İttifakı 

Komünist Partisine, Ekim Nağmesi, Doğma, Aziz Parti, Komsomol Sözü, Samur-Deveci 

Kanalı ve daha birçok şiir, estetik bakımdan şairin en sönük eserleridir. Şiirin, samimi 

duygulardan, gerçek düşüncelerden doğmadığı zaman zayıf, basit ve solgun kaldığı inkâr 

edilemez bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında Resul Rıza yaratıcılığında tek bir istisna var o 

da: Lenin Poemasıdır. Ama burada da mesele biraz farklıdır. Vaktiyle bu poemaya büyük 

değer veren, usta şairimiz Semed Vurgun şunları yazmıştı: ‘Kalem arkadaşım Resul Rıza’nın 

Lenin hakkında yazdığı kuvvetli ve etkili poemadan parçalar okudum. Cesaretle 

söyleyebilirim ki, Mayakovski'nin Lenin hakkındaki poemasından sonra, Lenin hakkında 

bütün Sovyet şiirinde böyle geniş ufuklu bir eser okumadım. Şair Lenin hakkındaki fikirlerini, 

kendi ideallerini, büyük hislerini sade, cahil bir kocakarının diliyle ifade ediyor. Ben bir 

yazar ve şair olarak bu edebi tarzın ne kadar zor olduğunu hissediyorum. Resul Rıza 

poemanın bu bölümünü okurken, bu tasvir tarzı şairin ihtirası sayılmalıdır dedim. Bu bir 

hünerdir... Şair zamanımızın en büyük insanı olan Lenin'in azametli, daima canlı, gerçek 
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tipini, derin hümanizmini parlak bedi levhalarla aksettirmiştir... Resul Rıza’nın Lenin 

poeması bütün dünyayı gezecek.’ 

 Poemanın estetik değerini ifade ederken Semed Vurgun elbette haklıdır. Bu eser, 

Resul Rıza’nın yaratıcılık zirvelerinden biridir. Biridir, ama birincisi, en üstünü, yegânesi 

değildir. Ne yazık ki Sovyet rejimi şairin, sadece bu eserini okul kitaplarına alıyor ve Resul 

Rıza’yı ilk planda Lenin poemasının şairi olarak takdir ve tebliğ etmek, tanıtmak istiyor. 

Şimdi bağımsızlık ve hürriyet devrinde de bazı kimseler, sırf kötü niyetle Resul Rıza’yı sa-

dece bu eseriyle takdim etmek, tanıtmak... ve suçlamak istiyorlar. Lenin hakkında Sovyetler 

Birliği’nde yaşayan bütün halkların şairleri ve o cümleden Azerbaycan şairlerinin hepsi 

eserler yazmıştır. Resul Rıza’nın ‘suçu’ diğerlerinden daha iyi yazmasından dolayıdır. Diğer 

şairlerin Lenin hakkında yazdıkları unutulmuş, Resul Rıza’nınki ise hâlâ akıllardadır. 

 Bu poemayı yazdığı için Resul Rıza’yı ne suçlamak, ne de onu aklamak fikrindeyim. 

Yalnız bir iki nokta üzerinde durmak istiyorum. Lenin poeması 1940'lı yıllarda, yani Stalin'in 

mutlak hâkimiyetinde, Stalin hakkında değil, Lenin hakkında yazılmıştır. 1930'lu yıllar ve 

savaş, yılları hakkında bir şey diyemem, ama 1940'lı yılların ikinci yarısından, yani aklımın 

erdiği zamandan beri, babamın Stalin'i belirli derecede tenkit ettiğine şahit oldum. ‘Belirli 

derecede’ diyorum, çünkü babam, Stalin'i herhalde büyük bir şahsiyet, zeki bir insan 

sayıyordu. Stalin öldüğünde babam, evimizde, yani aile üyelerinden başka hiç kimseye 

göstermeden samimi bir şekilde kederleniyor ve ağlıyordu. Bu da hatırımdadır. Ama şu da 

hatırımdadır ki, en yakın dostlarıyla gizli sohbetlerinde Stalin'in baskıları ve zulümleri 

hakkında devletin yürüttüğü Ruslaştırma politikası hakkında büyük bir acıyla ve rahatsızlıkla 

konuşuyordu. Babam, Rus halkının büyük edebiyatına, sanatına derin bir saygı duyuyordu, 

ama Stalin'in başka halkları ve ayni şekilde Azerbaycanlıları Ruslaştırma siyaseti hakkında 

şunları söylüyordu: ‘Çar Nikolay bile bu haltı yapmamıştı.’ Rusların ağabey olma iddiasına 

işaret ederek ‘kardeşin küçüğü olmaktansa domuzun büyüğü ol daha iyi’ atasözünü sık sık 

kullanırdı. Bu fikri, bir şiirinde de ifade ediyordu: 

 

Kardeşim yok, 

Nice kardeş, saydıklarım var 

Belki böyle güzeldir 

Benden küçük olsaydı, 

Elimden neler çekerdi. 

Benden büyük olsaydı  

Başıma turp ekerdi. 

 

 1956 yılında Stalin'in işlediği suçların ortaya konulup baskılar hakkında gerçekler 

meydana çıkarıldıktan sonra, Stalin’den nefret etti. Lenin'e ise inanıyordu. Babama öyle 

geliyordu ki, Sovyet toplumunun bütün eksiklikleri Lenin'in ölümüyle başlamıştı. Lenin 

ölmeseydi, ülkenin tarihi başka yönde gelişir, meydana gelen facialar da olmazdı. Öyle ya, 

henüz 1981'de (Resul Rıza’nın ölüm yılı) ne Sovyet halkları ne de dünya, Lenin'in emelleri 

hakkında bugün bizim bildiklerimizin binde birini bile bilmiyordu. Hatırımdadır 1962 ile 

1964 yılları arasında Moskova'da eğitim gördüğüm sırada, Lenin'le ilgili bazı gizli gerçekleri 

ucundan kıyısından işitmiştim: Mesela I. Dünya Savaşı esnasında Lenin'in İsviçre’den 

Rusya'ya, Alman savaş karargâhının doğrudan yardımıyla, yani aslında bir isyancı olarak 

gönderildiğine dair bilgilerdi bunlar. Şimdi herkes biliyor ki, Lenin Avrupa'dan Rusya'ya gizli 

şekilde, mühürlenmiş bir vagonla getirilmiş. Babamın poemasında ise Lenin açık vagonda, 

diğer yolcularla sohbet ede ede, dertleşe dertleşe gelir. Almanya'yla savaşan Rusya'da ihtilal 

yapmak için Lenin'in, Parvus adlı biri vasıtasıyla Almanlardan külli miktarda para aldığı da 

Moskova'da gizli gizli konuşuluyordu. Bu konuşmaları Bakü’de babama anlattığımda, asla 

inanmak istememiş ve ‘Bu düşman propagandası’ demişti. Ne yapsın ki, uzak bir ülkede 
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açılmamış arşivlerdeki belgelerden habersiz olan, sadece Resul Rıza değildi. Hür dünyada, en 

büyük enformasyon merkezlerinde yaşayan, birçok gerçeklerden haberdar olma imkânlarına 

sahip, istediklerini istedikleri şekilde yazabilen nice nice değerli sanatçı da uzun yıllar bu 

hipnozla uyumuşlar, komünizm idealine, Lenin'e, Stalin'e tapınmışlar ve çoğu da hala 

tapınmaya devam ediyor… Ünlü İngiliz yazan Herbert Wells, Lenin'i idealist hayalci kabul 

ediyordu. Fransız yazar Henry Barbus, Stalin'i övüyordu, Amerikalı gazeteci John Read 

Lenin'in, Ekim Devriminin hayranı ve tarihçisi idi. Alman yazan Leon Fethvanker 1937 

yılının kanlı duruşmalarına hak veriyordu. Fransa’nın meşhur şairleri Paul Eluard ve Luis 

Aragon, Nobel ödülü kazanmış Şili'li şair Pablo Neruda, dünyaca tanınmış sanatçılar (ressam 

Pablo Picasso, rejisör Luciano Visconti, heykeltras, Mansu, dramaturg Berthold Brecht) 

Lenin'e gönülden bağlanan komünistlerdendi. Nâzım Hikmet'ten hiç bahsetmiyorum. Bu 

durum, bütün dünyada böyle olduğuna göre, Sovyetler Birliği’nde yaşayıp eserler veren 

sanatçıların, komünist idealleri az veya çok derecede paylaşmaları, Lenin'i putlaştırmaları çok 

mu gariptir? 

 

Lenin, kalbi muhabbetle  

Dolu insan! 

Lenin, yersiz merhamete,  

İnsanüstü muhabbete  

Kati düşman. 

 

Ne yazık ki, Resul Rıza da bu yazdıklarına samimi olarak inanıyordu. Bu da şaşılacak bir şey 

değildir. Şaşılması gereken, bu ideolojik ve manevi hapishanede, her halükarda kendi dünya 

duyumuna sadık kalması, toplumun, kuruluşun çarpıklıklarına göz yummamasıdır. Şaşılacak 

olan, bütün resmi Sovyet edebiyatı, Sovyet insanının mutluluğundan, bahtiyarlığından, ak 

günlerden bahsettiği bir devirde, Resul Rıza’nın acı acı şu mısraları söylemesiydi: 

 

Doğrudur, ‘Kötülüğe iyilik’  

Hayat felsefem olmadı  

Ancak hangi günüm var ki,  

Gönlümce olsa bile  

Bir anı, bir zerresi  

Kaygı, keder  

Gam olmadı 

 

 Şu da var ki, Resul Rıza’nın poemasında Lenin, ilk planda Çarlık Rusya’sında 

gerçekten de var olan toplumsal adaletsizliğin, haksızlığın, zulmün düşmanıdır. 

Gezdi Volga boyunu 

Gördü halkın başına sarılan 

Bin belayı, bin oyunu. 

Gördü insanların 

Hem dokunu, hem açını 

Gördü halkın derdini 

Sonsuz ihtiyacını. 

Poemada samimi bir duyguyla ifade edilen fikirler ve arzular da güzeldir: 

 

Bizim arzumuz budur  

Milletler kardeş olsun,  

Ne açlık, ne kıtlık,  

Ne kanlı muharebe  
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Ne dava, dalaş olsun,  

Bu mudur günahımız  

Bu mudur bizim kusur 

 

 Bu ideallere uzun yıllar boyunca yürekten inanmaları mıdır, Resul Rıza’nın ve 

çağdaşlarının kusuru…  

 Nihayet son bir mesele üzerinde durmak istiyorum. Sovyetler Birliği çöktükten, 

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra biz, pazar ekonomisine, başka bir ifadeyle 

kapitalizme geçtik ve bu kapitalist toplumun bin bir türlü kusuru ile her gün yüz yüze 

geliyoruz. Zamanımızın çok yerinde bir esprisi var: Sovyet propagandası, bize komünizm 

hakkında ne dediyse hepsi yalan çıktı, ama kapitalizm hakkında ne dediyse doğruymuş! Lenin 

poemasından bir parçayı yeniden okuyunca, bugünkü Bakü manzarasını görür gibi oldum: 

Eğlenceler, Şuh meclisler. Gazinolar. Keyif. Kumar. Günlerce süren sarhoşluk. Uykusuz 

gecelerden, içkiden… Gözleri kıpkırmızı, kan çanağı gibi Ağalar, beyler... 

 Resul Rıza'ya yöneltilen diğer bir suçlama onun Sovyet devrinde ödüller ve fahri 

unvanlar almasıyla ilgilidir. Ancak unutuluyor ki Sovyet rejimi, bazen kabiliyetli, tanınmış 

insanları taltif etmeye mecbur idiyse de, bu unvanlar ve ödüller, hiç kimseyi tenkitlere, 

takiplere karşı sigorta etmiyordu. Sovyet devletinin en yüksek ödüllerini, madalyalarını, fahri 

unvanlarını alan Şostokoviç ve Prokofyev gibi dahi bestecilerin, Stalin devrinde şiddetli 

tenkitlere maruz kalması, eserlerinin yasaklanması, icra edilmemesi, Kruşçev devrinde 

Ehrenburg gibi ödüllü, adlı sanlı bir yazarın çok kötü bir duruma düşürülmesi, Brejnev dev-

rinde Tvardovski gibi Rusya'nın en büyük şairlerinden birinin, işinden atılması, sindirilmesi, 

öldürülmesi, söylediklerimin ancak bir kaç örneğidir. Resul Rıza da bütün fahri unvanlarına 

ve ödüllerine rağmen, ömrü boyunca manevi baskılar ortamında yaşayarak eserler vermiş, 

yorulmaksızın mücadele etmişti. Bunlardan daha önce bahsettim. Ne yazık ki, günümüzün 

birçok genç gazetecisi, bütün bunları ya bilmiyor ya da kasten bilmek istemiyorlar. Sağlığında 

diğer çağdaş şairlere benzemediği ve kendi yolunda gittiği için Resul Rıza’yı suçluyorlardı. 

Bugün ise onu da, diğerlerinin arasına katıp onların suçuna ortak ediyorlar. 

 Ve nihayet başka bir mesele daha var. Genç yaşlarımda, edebiyat dünyasına yeni 

girdiğim yıllarda, babamın düşmanları bana da düşmanlık ediyorlardı. Şimdi benden memnun 

olmayanlar, öfkelerini bundan dolayı babama da yöneltiyorlar. Bütün bunlara üzülmüyorum. 

Aksine bu, benim için Resul Rıza’nın hâlâ yaşadığının en büyük delilidir. Ölülerle 

savaşılmaz. Ancak yaşayanların ya kendileriyle ya da hatıralarıyla mücadele edilir. Ömrü 

mücadelelerle geçen Resul Rıza, bugün yine de yaşayan biri olarak savaş meydanındadır. 

 Babamın bir arzusu vardı. Her zaman: ‘Ben mutlaka XXI. Asrı karşılayacağım, yeni 

yüzyılda hiç olmazsa bir gün yaşayıp sonra öleceğim’ derdi. Yanılıyormuş. O, XXI. Asırda 

bizi karşılayacak. Çünkü o, geleceğin hem de yakın değil, uzak geleceğin şairidir. Bu günde 

yaşayan insanların, yarınlarda yaşayan insanları anlaması zor, çok zor bir iştir. 

 İnanıyorum ki, XXI. Asırda da Resul Rıza yine edebi ve toplumsal tartışmaların 

merkezinde olacak, yine de mücadelesini sürdürecektir. Bu yüzden yazımı, kendi mısralarıyla 

-yalnız Ben kelimesi yerine Sen kelimesini kullanarak- Resul Rıza'ya hitap ederek bitirmek 

istiyorum: Mücadele bugün de var, yarın da/ Sen de onun en ön saflarında… 

 

         ANAR  

        Temmuz - Ekim 1997, Bakü. 
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SOR 

Köz ne çeker 

 Külden sor, 

Baş ne çeker 

 Dilden sor, 

İşe, susuz ellerin 

 Kederini ben bilirim, 

Hasretini nağmelerin 

 Kırılan bir telden sor, 

Ömrün çetin yolunda 

 Taşa iz bıraktı ayak 

Gün ne çekti 

 Yıldan sor, 

Mihnetini karanlığın 

 Bırak körler söylesin, 

Pes perdenin feryadını 

 Divane bülbülden sor, 

 

Ben gölgesiz bağ görmedim 

Halk derdince dağ görmedim 

Açıp yumdum gözlerimi 

Nice dostu sağ görmedim 

 

Neler çekti çay taşları 

 Selden sor, 

Yol uzun, menzil uzak 

 Sert taşlardan yılar ayak 

Dayansın, dayansın 

 Yılmasın gerek, 

Zirveye kim çıkabilir 

 Ömür boyu her adımı 

Her bir günü, yüzyılları 

 Kalbimizle 

Beynimizle 

 Gönlümüzle  

Doldurmasak, 

 Ben yolcuyum 

Yoldayım, 

 Köz ne çeker 

Külden sor, 

Hangi şiirim 

 Hangi sözüm 

Yaşayacak 

 Benden sonra 

Bilemem 

Elden sor 

  Ocak 1964, Bakü 
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SUSKUNLUK 

Hiç durmadan yağmur yağdı 

Bir gün ara vermedi, 

Yağdı gece 

Yağdı gündüz 

Sen de sustun 

Ben de sustum 

Göl oldu dağ, tepe 

Göl oldu ova, düz 

Deli bir yağış oldu, 

Yaz ortasında  

Kara kış oldu 

Sen de sustun 

Ben de sustum 

 

Gün geldi 

Kurudu gökler  

Bir damla bile düşmedi, 

Gün şahlandı 

Çöl yandı 

Sen söylemedin 

Ben söylemedim 

Dalları, yaprakları 

Kırıp döktü 

Deli rüzgâr 

Sen de sustun 

Ben de sustum 

 

Bir yangındı, 

Alevini 

Dumanını görmedik 

Sen de sustun 

Ben de sustum 

Tabiatın esrikliği 

Diye düşündük, 

 

Çığlık at 

Bağır, çağır 

Suskunluktan yandık, 

Kendimizi inandırdık 

“Kısmet,” dedik  

“Ne yapalım 

Çare yok 

Yazılan olacaktır” 

Dünya kadim bir ocaktır   

Hem közü var 

Hem külü var 
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Hem dikeni 

Hem gülü var, 

Hiç dostumuz olmadı 

Neden  

Neden 

Sen de bilmezdin 

Ben de bilmezdim 

Sorma bana 

Kim bilirdi, kim… 

Sen bilseydin 

Ben bilseydim 

Ne yapardık, 

Azalır mıydı gam yükü, 

Demiyorum  

Bilseydik 

Endişeler yok olurdu 

Gam yükümüz az olurdu, 

Belki çoktan, çok olurdu 

Belki de verip el ele 

Kuraklığa gözyaşından 

Nem verirdik, 

Yağmurları konuşturur 

Yangınları söndürürdük 

Rüzgârları dindirirdik 

 

Kim bilir 

Belki gelinler, torunlar 

Dünyanın bu kem gücüne  

Bir gün olur, galip gelir 

  1977-1980 

 

RÜZGÂRA KARŞI 

Arkadan esince rüzgâr 

Kolay atarız adımlarımızı 

Açılmış kanatlar gibi  

Çırpınır omuzlarda, 

Bir ferahlık nağmesi 

Bırakır gönlümüzde 

 

Karşıdan esince rüzgâr 

Estikçe deli eser 

Yolumuzu keser 

İter göğsümüzden geri 

Büyük bir kuvvet 

Kollarımızda  

Yeni başarılar hevesi artar 

Ne kulaklarımız 

Ferah nağmelere uyar 
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Ne gönlümüz 

Gamsızlık havası çalar, 

Rüzgâra karşı 

Tabana kuvvet 

Bileğe kuvvet 

Ha gayret, 

Sert rüzgârlara dayanıklı 

İnsan yolu 

Rüzgâra karşı direnir 

İnsan kızı 

İnsanoğlu 

                               1978  

 

BEN TOPRAĞIM 

Ben toprağım  

Beni ateş yakamaz 

Terkibimde kömürüm var 

Külüm var 

Ben baharım yemyeşil 

Çiçeğim var gülüm var 

Ben rüzgârım esmesem 

Kim bilir ki ben varım 

Ben bulutum susuz çöller gördükçe 

Ağlarım, 

Ben yüreğim dövünmesem 

Ölürüm 

Ben insanım 

İnsan elinin 

Ürettiği nimetlerle övünmesem 

Ölürüm 

Ben ışığım, düşmanı karanlığın 

Ben insanım 

Taşıyorum kalbimde 

Sevincini, gamını bu dünyanın 

Merak dolu bir gözüm ben 

Bakarım 

Karlı dağdan süzülen bir ırmağım  

Akarım 

Ben insanım 

Vatanım var, ilim var 

En büyük hakikati 

Azatlığı, muhabbeti, nefreti 

Söylemeye kadir olan 

Dilim var 

Ben bir granitim ki 

Her zerremde hissedilir 

Sertliğim 

Savaşta yiğitliğim 

Dostlukta mertliğim 
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Ben insanım muhabbetsiz 

Ölürüm 

Sevgisiz, nefretsiz 

Ölürüm 

Ben pınarım 

Siparişle akamam 

Ben canlıyım, hayatım ben 

Ve her zaman yoldayım 

Bakıştayım, yürekteyim, koldayım 

Ben toprağım nimetimi, varımı 

Emek veren insanlara bölerim 

Ben yüreğim, dövünmesem 

Ölürüm 

         1963 

 

ELİMDE OLSA 

İsterim 

Bulutlar ağlasın 

Çocuklar ağlamasın 

Analı ya da anasız 

İsterim 

Güller açılsın 

Gülleler açılmasın 

Amansız 

İsterim 

Kapılar kapansın 

Soğuk havada 

Gözler kapanmasın 

Sözler kapanmasın 

İsterim 

Yangınlar sönsün 

Arzular ümitler sönmesin 

Çiçekler erişsin mevsimine 

Yüreklere söz değmesin 

Meyveli dallar eğilsin, 

Utançtan ya da zorla 

İnsan başı eğilmesin 

Aksın pınarlar gözyaşı gibi 

Toprağın üzerinde, 

Gözyaşı pınar gibi akmasın 

Dünyanın hiçbir yerinde 

Her şey insana baksın 

İnsan 

İnsan eline bakmasın 

Uyanık olsun geceleyin yıldızlar 

İnsanlar uyusun, dinlensin 

Hazırlansın yarınki 

Yapılacak işlere, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

Resul Rıza. Gecenin suskun nağmasi. Türkce 

 

Açsın gözlerini 

Geleceğin ümitli seherine 

İsterim 

Saadet, sevinç bol olsun 

Yürekten yüreğe 

Ülkeden ülkeye 

Yol olsun. 

  1964 

 

GÜMÜŞÎ SULAR 

 

Lapa lapa yağar kar  

Çocuklar, İnsanları 

Neşeyle topa tutar 

Çatılardan asılan 

Buzlar benzer kâküle 

Kızaklar iz bırakır 

Uykuya dalmış göle 

Bilirim, sen de varsın 

Gurubun sarısında 

Parçalanmış bir ömrün 

Boranlı, yarısında 

 

Yapraklanır ağaçlar 

Çiçekler renk renk açar 

Geçip gider turnalar 

Garipliğe, gurbete 

Turnalar katar katar 

Güneş mihribanlaşır 

Üşümez, bahçede gül 

Bilirim, sen de varsın 

Gölgelerin izinde 

Gözyaşı denizinde 

 

Irmaklar akar 

Köpüklü sular kaynayıp taşar 

Yakıp kavurur güneş 

Altına döner başaklar 

Denizin dalgaları 

Okşarken sinemizi. 

Dalgaların nağmesi 

Çeker sesine bizi 

Gölgelerdir simsiyah, 

Bembeyazdır ışıklar 

Gece, gündüz dinlemez 

Gülüşler hıçkırıklar 

Bilirim, sen de varsın 

Bu derin sükût içinde 

Gökyüzünde dolaşan 

Beyaz bulut içinde 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

Resul Rıza. Gecenin suskun nağmasi. Türkce 

 

 

Salkımlar sıra sıra 

Meyveli ince dallar 

Yaslanır iri dallara 

Bağlar kızılı giyer 

Sular ise gümüşî 

Kulaklarımda çınlar 

Gençliğimin gülüşü, 

Bilirim, sen de varsın 

Seslerin sustuğu anda 

Herhangi bir meyvenin 

Çimlenen tohumunda 

 

Yaşamışım, görmüşüm 

İyi, kötü her anı 

Kazancını günlerin 

Ve yılların kaybını, 

Ne kimseye borçluyum 

Ne de alacağım var 

Vermedik neyim kaldı 

Halkıma insanlara 

Güzel söz, keder, muhabbet 

Sevinç, tasa, intizar 

Yetmediyse neyleyim 

Olanca varım budur, 

Vermişim her neyim var 

Ümit, arzu, itibar 

Bilirim, geleceksin 

Geleceksin, er ya da geç 

Elimde olsa eğer 

İstemem gelmeni hiç 

Ancak bir değişmez  

Kanunu var hayatın 

Günlerin damlasıyla 

Dolacak ömür gölüm 

Çok uzakta da olsa 

Geleceksin bir gün ölüm 

Geleceksin, gel 

Ama 

Şunu iyi bil, 

Seni düşündükçe ben 

Ölüme isyan edip 

Yaşadım, yazdım 

Demedim eyvah, 

Pişman değilim, gel 

Ne zaman, nerde istersen 

Akşam, öğleyin, sabah, 

Sen hep vardın, biliyordum, 

Doğrudur, yıllar boyu 

Doğrudur, her saniye 
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Yaklaştırdı beni 

Sana bir hançer boyu 

Ancak ben de seni  

Az bekletmedim 

Alıp vereyim 

Bu şiiri bitireyim 

Bir bayram daha 

Geçireyim diye 

Bekle, oğlumun düğününde 

Dostları yedirip içireyim diye 

Bekle, kırılacak diye 

Kölelik zincirleri 

Yavaş, dinleyim diye 

Zincir nağmelerini 

Beklettim seni 

İnsanlara ışığa 

Toprağa muhabbetle 

Acizliğe, sükûta 

Ve sana nefretle 

Beklettim, ya bir yıl 

Ya bir gün ya da bir an 

Bu benim zaferimdir 

Başlayan her yeni gün 

Sabahım seherimdir 

Daha çok bekleyecek 

Bekleyeceksin hele 

Daha çok işim kaldı 

Çok kavgam var seninle 

Bir gün gidecek olursam 

Belki azalacak 

Bu dünyadan bir damla 

Ama dünya kalacak 

Hayat ile dopdolu 

Yepyeni nağmelerle 

Şiirler yaratacak 

Sayısız, insanoğlu  

  1960 

 

 

AZATLIK 

Kara bir günde 

Yaralı bir ülkenin göğsüne dikildi  

Zafer sarhoşu 

Kan lekeli bayrak 

Güneşli bir günde 

Saldırgan bir ülkenin  

Göklerinden indirildi  

Ölüm gölgeli bayrak 

Kollarını geniş açtı insanlar 
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Kucaklaştı güneş, hava, toprak   

 

ANAMIN KİTABI 

Evimizde bir kitap vardı 

Yırtılmış sayfaları 

Sapsarı 

Dağ yoluna benzerdi 

Yazıları 

Anam açardı kitabı 

Gönlü kederlenince 

Ve kapatırdı onu 

Biraz hüzünlenince 

Bir gün sordum anama 

-Bu kitap nedir ana 

Her gün açarsın onu 

Her gün bakarsın ona 

Od gibi yana yana, 

Anam cevap vermedi 

Uzun uzun baktı yollara 

Gözlerini uzaklara dikti 

Bana öyle geldi ki o an 

Benim anam 

Bütün analardan gökçekti, 

Anam dünyada tekti, 

Sorgulayan gözlerle 

Yüzüme baktı 

Dedi 

-Yadigârdır bu kitap  

Bana anamdan 

Ona da anasından kalmış yadigâr 

Bir gün 

Ebediyen ayrılırsak biz 

Sakın ağlama 

Yas tutma benim için 

Ancak 

Hiç unutma bu kitabı, 

Bir gün gelir 

Unutursan 

İşte o gün 

Benim ölüm günümdür, 

O gün yas tut 

Ve unut 

Ve yaşa, 

Dilinde  

Kulaklarında sükût 

                1967 
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ARZU 

Haritaya baktım. 

Kanatlarını süzüp 

Dalgalı Hazar’a konmak isteyen 

Soylu bir kuş gibi göründü  

Azerbaycan 

Bir kartal  

Gagası engin sularda 

Kanatları gökte, 

Bu ihtişamlı resmi 

Çizebilseydim keşke   

Yeni bir şiirimde, 

Ahengi deniz dalgalı 

Adı  

Şiir Kartalı 

  19 Temmuz 1972- Temmuz 1977 

 

 

ENDİŞELİ SORULAR 

Son zamanlar 

Seni sık sık 

Rüyamda görüyorum Tebriz’im! 

Rüyama gamlı girersin 

Her gece, 

Ekmeğin var mı 

Suyun yeter mi 

Ya nağmelerin 

Kederli ‘Garagile’ mi 

Yoksa daha beter mi 

Gök Mescit nasıl 

Erk Kalesi gamlı mı 

Yanıkdağ kurudu mu 

Yoksa nemli mi 

Hep rüyama girersin 

Tebriz’im 

Yoksa incindin mi 

Bıktın mı hasretin kara dilinden 

Boynu bükük mü kaldın 

Ayrılığın elinden, 

İnanıyorum 

Daha ümitlerin var büyüyesi 

Arzun var boy atası, 

Bilmem 

Nerden de düştü aklıma 

Anamın yanık nağmesi 

“Bütün bir yuva idim, 

Yel vurdu paralandım. 

Ben senden ayrılmazdım 
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Zulümle aralandım.” 

 

OLMAK YA DA OLMAMAK 

Gözlerimi kapadım 

Söndürdüm son yıldızı 

Sesi geldi Hamlet’in 

“Olmak ya da olmamak!” 

Yaklaşmak istedim ona 

Kurşun asıldı ayaklarıma 

Yaklaşamadım 

Söylemek istedim ki 

-Hamlet, 

Senin derdin ne, 

Çırpınıp durma böyle 

Mertlik adam işidir 

Babanın katili 

Öz kardeşidir” 

Söyleyemedim, 

Gözlerimi açtım 

Pencerede yaktım güneşi 

Çağırmak istedim 

Hamlet’i de 

Layert’i de, 

Demek istedim ki 

-Evlatlarım 

Bırakın düşmanlığı kini 

Haberiniz var mı 

Dün akşam dolu vurdu 

Dağ eteğinde bizim ekini  

           Mayıs 1966 

 

MERAK 

Rüzgârlar nerde uyur 

Fırtınalar nerde büyür 

Bulutlar nerden toplar  

Gözyaşlarını, 

Donduğunda tüm sular 

Çaylar nerde dinlenir, 

Niye böyle tez söner 

Parlayan yıldırımlar, 

Uzak yıldızların ötesinde 

Ne var, kim var 

Nerde yaşıyor ölüm, 

Alsam gençliğimi 

Arayıp bulsam onu 

Öldürürüm 

  1966 
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İKİ MERYEM OĞLU 

  Anamın adı Meryem’di 

  

Odam sükûtla dolu 

Sükûtun içinde ben 

Sert kabuklu bir meyvenin 

İçinde tohum gibi 

Ne kapım çalınıyor 

Ne telefon eden var 

Duvarda taş, ayna 

Aynadan bakıyor bana 

Meryem’in oğlu 

Gözleri yaşla dolu 

Gözlerinde acı var 

Ancak 

Ne sırtında kanlı çarmıh 

Ne başında tacı var 

   1960 

 

YALAN 

Yalanlar söyledim ben 

Az mı çok mu 

Bilmiyorum 

Çocukken yalan söyledim 

Doğruluğuna inanarak 

Bazen yalan söyledim 

Doğrunun korkusundan 

Acısından donarak 

Bazen yalan söyledim 

İçimden tutuşup yanarak 

Bazen bir yalan oldu 

İstediğime inandırmak 

İçin tek çare, 

Yalanlar da duydum. 

Beyaz, siyah, kırmızı 

Bazen “Herkesten güzelsin” deyip 

Avuttum garip bir kızı, 

Yalan var ki inanılır 

Yerinde, kısa 

Dünya daha kederli olmaz mı 

Doğrunun ikiz kardeşi 

Masum yalan olmasa 

 

AÇILMADI 

Bir gün kapandı hava 

Sabahtan akşama dek 
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Yüreğim açılmadı 

Ufuklar duman 

Sanki 

Bir bulanık göle düştü güneş 

Çok bekledim 

Göklerin gözü açılmadı 

Acı bir poyraz esti 

Nergisler tomurcukta  

Menekşeler açılmadı 

Yağmur yıkadı sokakları 

Dümdüz uzayan asfalt yolların 

Siyah rengi açılmadı 

Bir sis indi enginlere 

İşlek yollar açılmadı 

   Endenozya, Bagor 

*** 

Üstü nasırlı el gibi 

Damar damar, kapıları 

Denedi nice insan 

Hiçbiri açılmadı 

Söz söyledim 

Sözler duydum 

Yine herşey gizli kaldı 

Yine sırlar açılmadı 

  Hindistan, Kucarat 

*** 

Öyle bir gün olsun ki 

Desinler 

Dünya sessiz, dünya sakin 

Hiçbir yerinde gezegenin 

Kurşunlar, namlusundan açılmadı 

O gün, yıla, asra bedel olsun 

Dünya nimetlerle dolsun 

Demesinler 

Tek, yoksul sofrası açılmadı 

O bir gün, yıla, asra dönsün 

Herkes ‘o gün’ ile övünsün 

   Yollarda 

*** 

Nedense söndü ışıklar 

Dost meclisler açılmadı 

Dolaştı bütün yumaklar 

Düğümler açılmadı 

Kavuşamadı sevgililer 

Bir kızın, hiç bahtı açılmadı  

 

  Birma- Mandalay  

*** 

Gezdim bütün dünyayı 

Gezdim dertli Hind’i 
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Endenozya’yı Birmanya’yı 

İki satır şiir yazmak için 

Bir kez zihnim açılmadı 

  1961-1965 

 

AÇLIK 

Bazen aç olur gözlerim 

Sümbüllü toprak 

Çiçekli dal, yaprak 

Gölgeli pınar 

Dumanlı dağ 

Görmek isterim 

Bazen aç olur kulaklarım 

Dalga uğultusu 

Gök gürültüsü 

Kuş nağmesi 

İnsan sesi 

Duymak isterim 

Ancak bilirim 

Bir açlık daha var 

Unutturur tüm bunları 

Düşündükçe utanırım doğrusu 

Gözlerimin açlığını 

Kulaklarımın açlığını 

  1959 

 

DELİ 

Deliye bak deliye 

Dağlara gelmiş bahar 

Deliye bak deliye 

Herkes güler o ağlar 

Deli 

Kırılmış dalı 

Bağlıyor mendiliyle 

Diyor 

“Dokunmayın filizlerime 

İncitmeyin insanlar” 

Deliye gülüyor onlar 

Zavallı deli neylesin 

Ağlamaya hakkı var 

 

ŞİKÂYET 

Ben hangi hanede 

Kıldımsa karar  

Her gelen piyona 

Dedirtti, Şah, Şah 

Neyleyim  
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Bir kem talihim var 

Nadan çıkardı hep karşıma 

Dedirtti eyvah 

  1953 

 

AYDINDIR ŞİİR DİLİ 

Kim ne derse desin 

Aydındır şiir dili 

İsten isen sevinci 

İster isen gamı yaz 

Nadan yüz yıl okusa 

Yine bir şey anlamaz 

  1958  

 

ÇINAR 

Gece yarısı, yıldızlar ak, gök kara 

Yaslanmışım bir kocaman çınara 

Bir yanımdan ömür gibi akar, su 

Kaçmış bu gün tabiatın uykusu 

Ağaçlarda serin yelin hoş sesi 

Yaprakların hazin hazin nağmesi 

Yüreğimse kanatlanmış kuş gibi 

Durmadan çarpar, tesellisiz, asabi 

Ulu çınar budak vermiş, kol yetirmiş 

Bir ömür ki yüzyılları bitirmiş 

Karlı dağlara eş, onun vakarı 

Başı bütün ağaçlardan yukarı 

Tufan olur, yağmur iner, kar yağar 

Od kırbaçlı yıldırım gökleri yakar 

Bazen çayda, taşlar taşı kovalar 

Sele gider,  gök ekinli ovalar 

Vadi, yarar sinesini dağların 

Sular, oyar gövdesini dağların 

Kervan olur gökte kara bulutlar 

Rüzgâr eser, ayaz keser, buz tutar 

Han çınarım eğmez mağrur başını 

Kimse bilmez han çınarın yaşını 

Karanlıkta durup düşündüm biraz 

Dedim ulu çınar neden yıkılmaz 

Birden dile geldi çınar, dedi: Bak 

Bu toprağa derinden kök salarak 

Her tarafa uzatmışım kolumu 

Evlatlarım sarmış sağımı solumu 

Böyle mağrur duruyorsam, haklıyım  

Ben kökümle bu toprağa bağlıyım. 

    Yalta 1935 
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TOPRAK 

Toprak sarı,  

Toprak çorak 

Bir yanda yüzüne 

Çil düşmüş gibi çapar 

Bir yanda kurumuş, çatlak 

Bir yanda doksan yaşında 

İhtiyar  

Yüzü gibi hüzünlü, içli 

Bir yanda anasını gören çocuk gibi 

Çiçekli, sevinçli 

Bir yanda susuz 

Bir yanda sudan bizar 

Bir yanda savrulur kumu,  

Yanar 

Bir yanda örter üstünü kar, 

Toprak hem ekmek verir bize 

Hem su 

Hem son menzilimizde yer verir 

Nesiller boyu işler yüreğimize 

Onu kaybetmek korkusu 

   1965 

 

GÜL SESLERİ 

Masamın üstünde 

Billur bir vazo 

Vazoda güller 

Beyaz gül 

Kırmızı gül 

Bir de sarı gül 

Sanki bir âşık nağmesidir 

Gözlerimi kapatsam 

Saz sesi gelir 

“Beyaz gül 

Kırmızı gül” 

Bir de sarı gül 

Bu renklerin nakışı, 

Odama dolan  

Mis kokular 

Gönlüme de dolsa 

Bir ömür öyle kalsa 

Hiç solmasa bari gül 

Beyaz gül 

Kırmızı gül 

Bir de sarı gül 

 1973-1974 
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DİYORLAR AKŞAMLAR KEDER GETİRİR  

Diyorlar 

Akşamlar keder getirir 

Diyorlar 

Can sıkar karanlık gece 

Diyorlar 

Diyorlar… 

Ya gündüzler  

Gündüzleri nice, 

Sabırsızca bekliyoruz, 

Ah bir akşam olsa 

Bir gelse gece  

  Ocak, 1959 Kahire 

 

ESKİ BİR EL YAZMASI 

Sayfaları solgun, sarı 

Satırları bozulmuş, 

Yüzlerce sayfanın kenarı 

Ezilmiş yılların ağırlığından 

Ufalanmış, toz olmuş 

Lakin 

Asırları geçip gelen 

Hafif bir tebessüm 

Birkaç damla gözyaşı 

Arzular  

Ve ümitler kalmış 

İnsan kalbinin harareti 

İnsan fikrinin kudreti 

Ve insan kokusu sinmiş 

Sayfalarında,  

Sevinç kalmış 

Keder kalmış 

 

          1961 

 

DUVAR TAŞI 

Ev büyük 

Duvarlar yüksek 

Gâh güneş, sever 

Gâh ayaz döver seni 

Duvar taşı 

Bu senin kısmetin 

Senin ömründür 

Ev büyük 
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Geniş pencereli, kapılı 

Düşündüm de sen 

Bu koca binanın bir parçasısın 

Bu binayı 

Karış karış yükselten, 

Bu binlerce ton ağırlığın 

Bir parçasını taşıyacaksın 

Sen onu rüzgârdan, kardan 

Sıcak yazdan, soğuk kıştan 

Cüssen kadar 

Gücün yettiğince koruyacaksın 

Duvar taşı 

Sen yalnızken bir parça taşsın 

Büyür, saray olursun 

Milyonlarca çoğalsan, 

Küçümsemesin seni, 

Duvarlarında sükûta dalıp 

Karış karış yükselttiğin 

Bu binada  

Yaşayanlar 

Sende bu binanın kaderinden 

Bir parça var 

  1959 

 

UNUTMAYIN 

Ben çiçekli bir mayıs sabahı doğmuşum 

Belki ölürüm bir kış akşamı 

İpek şal örtmeyin tabutuma 

İstemem cenazemde izdiham  

Bir avuç toprağın üstüne, koyun başımı 

Ben o toprağı sevdim 

Ancak benim muhabbetim 

Ne salonlarda sergilenen 

Bir tablo oldu 

Ne parıldayan yüzük taşıydı 

Benim sevgim, sevgi idi 

Sade, temiz gözyaşıydı, 

Ben anamın sütü gibi 

Babamın öğüdü gibi 

Sevdim bu toprağı, 

Bir avuç toprağı esirgemeyin 

Ben sadece dünyadan 

Onu götüreceğim 

Nesiller boyu insanlara 

Türlü türlü nimet veren 

Vatandan, 

Ben ölürsem ağlamayın 

Gülmeyin 

Ne gerek var 
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Çok güldüm ben yaşarken 

Ve çok ağladım 

Ancak o hazin akşam 

Beni yalnız bırakıp 

Ebedi sükût evinde 

Dönünce geri 

Açın, açın  

Odamdaki pencereleri 

Hiçbir ışık yanmasın 

Çıkın odamdan 

Öyle sessiz çıkın ki 

Sükût uyanmasın 

O sessiz, karanlık odada 

Dinlensin yalnızlık, sükût 

Dinlensin ruhum,  

Ümidimi, arzumu 

Sevincimi, derdimi 

Gören odamda, 

Ölüler geri dönseydi 

Ben bu odaya gelirdim 

Burada bir, dakika 

Uzun bir, dakika 

Dinlenirdim, 

İşim yok cennette 

Gitmem, davet etseler de 

Cehennemi söndürüp 

Tüm ölüler oraya gitseler de, 

Ben mutlu olurdum 

Tabutumu omzuma alabilsem 

Adımı, hatıramı 

İçli mısralardan 

Serin ahlardan, silebilsem, 

Vatan toprağı geniştir 

Kalbim gibi 

Demiyorum, Göyçay’a gömün beni 

Ancak 

Riyakâr gözlerden uzak 

Bir ırmak yatağına gömün beni 

Tabutumu örtsün serin sular 

Mezarımı görüp kederlenmesin 

Sevinçli, arzulu canlar 

Mezarımın üstünde sular çağlasın 

İnsanlar sevinsin, gülsün 

Aydınlık gündüzler boyu 

Geceleri de bana 

Yeşil saçlarını 

Sulara salan 

Salkım söğütler ağlasın 

   1947 
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GENÇLİK VE İHTİYARLIĞA DAİR 

Kimileri  

Gençlik her şeyden güzel, der 

Abartılı olsa da 

Hoş sözdür 

Kimileri, ihtiyarlığı över 

Doğru olsa da 

Boş sözdür, 

Gençlik kovmadan gider 

İhtiyarlık, davetsiz gelir 

Ne gençliği tutabildim 

Ne ihtiyarlığı atabilirim 

Ne doyasıya sevindim 

Ne feleğe çatabilirim 

Sanmayın yaşamak ihtirasıdır 

Hayır,  

Gençlik vefasız çıktı 

İhtiyarlık vefalı  

Ömrün sonuna kadar 

Benden ayrılmayacak 

                     1960-62 

 

YILDIZLAR DÖKÜLÜR DENİZE 

Yıldızlar dökülür denize, bir bir 

Açılır ufukta seherin gözü 

Sahildeyim uzun zamandan beri 

Bekliyorum, gelen yeni gündüzü 

 

Denize dökülür yıldız yağmuru 

Sanki su zambağı, çiçek çiçektir 

Düşündüm de bu güzel sabahla 

Ömrün bir günü daha geçecektir 

 

Yine de yıldızlar doğacak akşam 

Bu gün dönmeyecek bir daha geri 

Eriyip gidecek bir sonsuzluğa 

Deniz dalgaları, ömür günleri 

 

Manasız geçmemiş hayat, ne güzel 

Nağmeler dinleyip şiir yazmışsam 

Bir gülüş, bir sevinç, bir teselliye 

Sebep olur sözüm, belki bir akşam 

 

Yıldızlar benimdir, gökler benimdir 
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Benimdir bu deniz, bu yer, bu dağlar 

Benimdir bahar kokan nağmeler 

Benimdir gülüşler, nazenin dallar 

 

Bir geniş yoldayım dört yanım bahar 

Her adım güneşe götürür beni 

Sanki bu nurlu yollar içinde 

Bağrıma basmışım bütün vatanı 

 

Yıldızlar dökülür denize bir bir 

Açılır gönlümde seherin gözü 

Uyandım pencerem, yüreğim açık 

Selamlayım diye yeni gündüzü 

   1960 

 

MÜTEVAZILIK 

Gölgeler haber verir 

Akşamın kederinden 

Şimşekler çakıyor 

Yağdı, yağacak 

İnecek damlalar bir bir 

Lermantov değilim ben 

Shakespeare de değil 

Ne yazık  

Onlar da 

Resul Rıza değildir 

  1948 

 

BULUTLAR 

Ey mavi göklerin yağız atları 

Bulutlar, bulutlar, kaçak bulutlar 

Ateşten yılanların, ak kanatları 

İpekten örülmüş saçak bulutlar 

 

Ey karlı dağların mihribanları 

Yıldırım kırbaçlı, gür sesli dostlar 

Korkunç rüzgârların kahramanları 

Çocukça oyuna hevesli dostlar 

 

Ey yakın bilmeyen, uzak bilmeyen 

Her hücresi kuvvet dolu yolcular 

Tehlike bilmeyen tuzak bilmeyen 

Korkusuz yolcular ulu yolcular 

 

Benim de hayalim, sizin gibidir 

Bazen kederlenir, bazen gülümser 

Onu da bir hafif rüzgâr incitir 

O da sizin gibi gezer, derbeder 
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Bir kudret gamıdır, gönlümde elem 

Odur beni her gün içerden yakan 

İsterim şiirimi dinlesin âlem 

Göklerin yıldırım dudaklarından 

    1934 

 

ÜMİT ŞÜPHE KEDER VE BEN 

Sığınmışız kalbime 

 Ümit 

 Şüphe 

 Keder 

 Ve ben 

Vakit hayli ilerlemiş 

Gece yarısı 

Yağmur yağıyor durmadan 

Rüzgâr esiyor 

Ümit diyor ki 

 Yağmur dinecek 

 Rüzgâr susacak 

 Karanlık eriyip 

 Sabah olacak 

 Güneş doğacak 

 Kızıl saçları saçak saçak 

Şüphe diyor ki 

 Ne zaman 

 Ne zaman 

 Yağmur kara dönebilir 

 Rüzgâr tufana, 

 Sabah olmayabilir 

Keder diyor ki 

 Yağmur dinse de 

 Sabah olsa da 

 Rüzgâr sussa da 

 Ne teselli  

 Ne son bulur 

 İçimdeki yetim ses 

Ümit der 

Şüphe yer 

Şüphe der 

Keder yer 

Ben dinlerim 

 Ümidi 

 Şüpheyi 

 Kederi 

Bekliyorum seheri 

Doğsun güneş 

Kızıl saçları saçak saçak 

Sormuyorum 
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Ne zaman 

Doğacak 

Konuş ümit 

 Eski dost  

Anlat   

  1960 

  

ANA 

Binlerce ana içinde 

Ben anamı tanırım 

Gözlerimi bağlasalar da 

Tanırım 

Bastığı toprağın kokusundan 

Kalbime dolup boşalan 

Onu yitirmek, korkusundan 

Ana sütü temizdir 

Tüm analar azizdir 

Ancak ben 

Anamı 

Çok severim, herkesten 

Boşuna değil 

Vatana  

‘Ana’ demişler 

Vatan azizdir 

Ana kadar 

 1957 

 

NERGİS 

Göyçay’da bir konukevi 

Bahçenin yarısına beton dökmüşler 

Kalktım bir sabah erken 

Baktım ki beton zemin  

Kabarmıştı çok yerinden 

Anlayamadım  

Dedim, zeminde ne var? 

Birkaç gün sonra yine 

Gittim konukevine 

Kalktım yine erkenden 

Baktım, beton çatlamış 

Betonun çatlayan yerlerinden  

Nergis çiçekleri çıkmış 

Yeşil bir alev gibi 

Sağda solda yanıyor 

Nergis tomurcukları 

Ve yarılmış ortasından 

Çokları 

Dokundum çatlayan o beton parçasına 

Baktım 
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Sertti, demir gibi 

Ne ağaçla kırılırdı ne taşla  

Kaldırdım beton parçasını  

Baktım ki, zarif, yumuşak 

Sevgilimin saçı gibi 

Süslü nergisler 

Soğuk beton 

Mağlup olmuş yaşamak sevdasına 

Zarif nergisler 

Betonu yarıp çıkmış  

Çıkmış, güneş aşkına 

Bahar aşkına 

Dedim 

Aşk olsun 

Aşkın gücüne  

 1957 

 

TEBRİZ’İM BENİM 

  Balaş Azeroğlu’na 

Ninnileri mahzun 

Nağmesi mahzun 

Hasreti ömründen uzun 

Kervandan ayrılmış, ağ devesi 

Gözlerinde büyük bir ümidin 

Uzak hediyesi, 

Kaç evinin duvarı kör 

Dudakları kuru 

Gözyaşları gür, 

Arzularına inen kırbaçla 

Kederi ırmak gibi 

Sevinci damla damla, 

Bazen günleri, kanlı bir rüya 

Bazen hasretli rüyaları gerçek olmuş 

Tebriz’im, kaç kez sevinecek olmuş, 

Oğulları başıboş 

Gelinleri suskun, 

Kurtuluş yolları 

Mahpus, darağacı, kurşun 

Tan yeri, kan renginde, 

Ümidinden, arzusundan dönmeyen 

Ocağında, yüreğinde odu sönmeyen 

Seheri, uzun asırların sonunda, 

Kardeşine hasret, bacısına hasret 

Türküleri, kadim muhabbet 

Koynu sis, duman 

Kalbi güman 

Tarihi buhran, 

Dede bir, nine bir 

Adet an’ane bir 
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Öz kardeşim, 

Pasaportta İranlı 

Özlesem elim yetmez 

Acısı, ateşi kalbimde 

Bir ömür gitmez, 

Dağları dağlarıma benzer 

Bağları, bağlarıma 

‘Ana’ sözü gibi 

Aziz olan adı, dudaklarıma 

Eskim, yenim, uzağım, yakınım 

En güzel şiirim 

En güzel şarkım 

Bensizim 

Tebriz’im 

 1964 

 

BÜLBÜL 

Göğü tutmuş sesin yine 

Ey neşeli, ana bülbül! 

Bahçelerde yankılanır 

Hoş nağmeler, suna bülbül! 

 

Geldi bahar, boran gitti 

Kızıl gülün vakti yetti, 

Muhabbetin her remzini 

Söyle, anlayana bülbül 

 

Ben dostluğa gönül verdim 

Mihribanım dedim sana 

Geçir beni imtihandan 

Çetin günde sına, bülbül 

 

Asla dönmem ben sözümden 

Sanatkâra hürmetim var 

Eğer sözümde durmazsam 

Kına beni, kına bülbül 

 

Sen nağmeni yurda verdin 

Ben de yurdun şairiyim 

Şiir benden, nağme senden 

Sözün var mı, buna bülbül 

 

Gel ki baş başa sürelim 

Güzel ömrün sefasını 

Geriden bize bakanlar 

Kalsın yana, yana bülbül 

 

Hiçbir sazın tellerinde 

Çalınmadı nağmem benim 
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Takmadım yâd sözünden 

Kulağıma tana
1
 bülbül 

 

Gel, çoktandır hasret çekip 

Arzulardı seni Rıza 

Diyor gönül bahçesine 

N’olur her gün kona bülbül. 

    1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİZAMÎ HEYKELİNİN KARŞISINDA 

Güneşli bir bahar gününde  

 Yurdumuzun,  

Heykelin karşında 

 Durmuştum, 

Düşünceye dalmışım uzun uzun 

Gözlerimden gelip geçti 

 Bir bir, ölmez destanların 

Sayfa sayfa 

 Yaprak yaprak 

Geçti Ferhat 

 Külüngüyle 

 Kayaları söke söke 

Geçti Şirin 

 Hazin hazin 

 Ağlayarak 

Mecnun geldi, kolunda zincir 

Leyla geldi gama esir 

 Dudağında, yanan kalbin 

 Ümitsizlik teranesi 

Geldi geçti hayal gibi 

 İskender’in 

 Nüşabe’nin 

 Güzellerin efsanesi, 

Beni bu hayal dünyasından 

 Çabuk çıkardı 

                                                           
1
 Tana: Küpe 
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Çocukların, 

Hayat dolu 

 Sevinç dolu 

 Ferah dolu 

 Gülüşleri 

Bahar gibi 

 Şafak gibi 

 Coşkun ırmak suyu gibi 

 Bahçeye girişleri, 

Sana baktım 

Öyle bil ki 

 Senin bu dem, 

 Gözlerinden 

 Duman gibi çekilmişti 

O amansız çağlardan yadigâr olan 

 Keder, elem, 

Tunç heykelin 

 Canlanmıştı öyle bil 

 Bu bahar günü 

Yok olmuştu kaşlarının 

Uzak asırlardan kalan 

 Acı, sert düğümü 

Bana öyle geldi ki 

 Sen de 

 Hafiften gülümsedin 

 Çocukların şen sesiyle 

Gözlerinde güldü bahar, 

 Heykelini dikenlerin 

 Yeni ve hür nağmesiyle 

                                       1954 

 

HEPİMİZ YOLCUYUZ 

Yol, 

Trenler, 

Binenler 

İnenler var 

Kimi güle güle biner 

Güle güle iner 

Kimi kederli kaygılı, 

Duraklar eriyip gider 

Geçip gider iskeleler 

Bitmek bilmiyor tren yolu 

Gündüzü var 

Gecesi var 

Daha, güle güle binecek 

Kederle inecek 

Kim bilir kaç kişi var, 

Ne ben bilirim 

Nerde ineceğimi 
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Ne trendekiler bilir, 

Belki de tren hiç durmadı 

İnenlere öyle gelir 

Binenlere öyle gelir 

Belki bana öyle gelir, 

Gidiyor tren 

Sigara içiyorum 

Düşünüyorum 

Şiir yazıyorum 

Ben, bu uzun yolda 

Gitmeye 

Gitmeye 

Gitmeye de 

En yakın durakta  

İnmeye de hazırım 

Ancak 

Bu şiiri bir bitirsem 

Yenisine bir başlasam 

Bir daha… 

Ne yol biter 

Ne arzular 

Yeni duraklar eriyip geçer 

Ve yeni iskeleler 

Kimi biner 

Kimi iner 

 Mart, 1962 

  

BAKÜ’M 

Kaç şiir yazılmış anaların adına 

Söyle 

Anasına kim doymuş ki 

Şöhretimin şehri 

Bakü’m 

Mavi gözlü Hazar’ımın 

Sahildeki aşığı 

Abşeron gecelerinin  

Titrek ışığı 

Öfkeli rüzgârların cirit oynadığı yer 

Yolumun gecesi, gündüzü senden geçer 

Yurdum, sıcak kucağım 

Baba ocağım 

Balalarımın yuvası 

Baharı, kışı 

Yağmurun deli yağışı 

Güneşli, puslu havası 

Dillere destan  

Bakü’m 

İşçileri eli kürekli 

İnsanı koca yürekli 
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Tuzlu ekmekli 

Bakü’m 

Asmaları salkım salkım 

Bağları kızıl güllü 

Altı da üstü de altın 

Her cefaya  

Her mihnete tahammüllü 

Bakü’m 

 

KÜR VE ARAS 

Kür suyu boz bulanık 

Aras kırmızı, sarı 

Delice akıp 

Burada buluşur 

Bu kadim toprağın 

Ayrı düşmüş balaları 

Önce 

Uzun yılların hasretiyle 

Birbirine bakarlar 

Aynı yatağa girseler de 

Ayrı ayrı akarlar 

Sonra  

Hasretli kollar 

Birbirine dolaşır 

Kardeşler kucaklaşır 

Şimdi kim ayırabilir onları 

İki güç birleşir, kudret olur 

Bir büyük akın olur 

Uzaklar yakın olur 

Birlikte çağlayıp akarlar 

Ela gözlü Hazar’a 

Boz bulanık, kırmızı sarı 

Şimdi kim ayırabilir onları 

   

 

SARI DANA VE KÜÇÜK KIZ 

Bir figan düştü Göktepe köyüne 

“Sarı dana hastalandı” 

-Ne! Sarı dana… 

Uğultulu bir rüzgâr gibi 

Haber yayıldı dört yana 

Sedr geldi 

Partkom geldi 

Baytar, bir de Brigadir 

Her gelen sordu 

-Derdi nedir 

 Baytar kulağını dayadı 

Dananın sinesine 
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Herkes dondu kaldı 

Baytar yoruldu, terledi 

Dana bildiği gibi nefes aldı 

Baytar kaşlarını çattı 

Herkes gam deryasına battı 

Baytar dedi 

-Sütten bulaşmış illeti 

Sağıcı Gülhara’nın 

Gözlerine çöktü, gece zulmeti 

Baytar dedi 

-Tez olun 

Bez verin, pamuk verin 

Dananın karnını saralım 

Sıcak su getirin ayaklarına 

Çok acil ilaç lazım 

Kulaklarına… 

Reçete yazdı bir sayfa 

Ürkek bir keçi gibi sıçradı 

Yerinden araba 

Sedr’in buyruğu, ağzından çıkmadan daha 

Neden sonra 

Yaşlı muhasip geldi 

Görünce bir ah çekti 

Dedi 

-Ne olur, acı bize 

Sarı dana 

Amandır, zulüm etme 

Yıllık plana… 

Üç gün üç gece 

Gülhara ayrılmadı 

Sarı dananın başından 

Dana sakin yatarken 

Dedi 

-Derdin bana gelsin 

Dana kıpırdayınca  

-Can 

Üç saate bir 

Verdi danaya ilaçlardan, 

Ne gidebildi 

Ne haber aldı evinden 

Ne de un götürebildi 

Çocuklara, değirmenden 

Ağladı 

İçi ısınmadı bir türlü, sargı bezine 

Çıkarıp gelinlik şalını 

Dananın karnına bağladı 

Serd her akşam her sabah 

Şahsen 

Sordu dananın halini 

Partkom günde bir defa 
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Geldi, danayı yokladı 

-Nasıldır sarı dana 

Hikâye uzun, ne deyim 

Bu kadar anlatsam yeter 

Dana ölmedi azardan 

Ancak Gülhara’nın 

Karagözlü küçük kızı, 

Beş metrelik bez aldılar pazardan 

*** 

Kuyruğunu atmış sırtına 

Şimdi koşup oynuyor 

Sarı dana 

Ancak hiç soran yok 

Yeşil otlar içindeki 

O küçük mezar kimindir. 

 

AÇILIN KOZALAR 

Açılın kozalar  

Açılın 

Aylarca 

Yıllarca 

Çekilen zahmet 

Boşa gitmesin, 

Tedirgin uykular 

Yakıp kavuran 

Güneşin, 

İğneleri 

Kamçısı 

Ümitlere yağan 

Vakitsiz dolu 

Deli yağmur 

Kara yelin akını 

Sam yelinin akını 

Yazın suyun 

Kıtlığı 

Arsız yabani otlar 

Fideleri sarıp boğan 

Onulmaz hastalıklar 

İlaçları tınmayan 

Çekirge sürüleri 

Gör 

Ne kadar rakip var, 

 

Vakit gelip çattı artık 

Şimdi hasat zamanı 

Açılın kozalar 

Açılın 

Seherde açıp parlayan 

Taze gül gibi 
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Başaklarınız eğilsin 

Taneli sümbül gibi, 

Nazlı’nın  

Gözü sende 

Ağcan’ın gözü sende, 

Kim bilir kaç bin yürek  

Titriyor ince ince 

Kara bulut kervanı 

Gökyüzünde 

Kaynaşıp 

Vakitsiz yeller esince, 

Gülsüm 

Tavat 

Gülbahar 

Tarlalara bakarlar, 

Açılın kozalar 

Açılın, 

Onlar pamuk toplarken 

Elleri kanamasın 

Açılın kozalar 

Açılın  

 

 

BURDA BİR İNSAN ÖLDÜ 

  Nâzım Hikmet’in aziz hatırasına  

Bir dostumuz öldü 

Güzel insanlardandı 

Sözü, işi, arzularıyla insandı 

Bu ölüme, yerde toprak yandı 

Ağaçta yaprak yandı 

Yandı, göyündü kalbim 

Tuz basılmış yara gibi 

Dedim 

Hiç olmazsa, yaşasaydı, 

Gelecek bahara kadar 

Baharda ölseydi elbet 

Derdim 

Keşke yazı görseydi 

Yazın ölseydi, güze 

Güzün ölseydi, kışa kadar 

Mühlet isterdim 

Neyleyim çok acıdır 

Güzel bir insanı 

Ebedi yitirmek derdi 

Bir insan ki 

Ömrünün her günü 

İnsanlığın ömrü günüydü 

Bir insan öldü, 
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Dünyada  

Büyük kalbinin hevesi kaldı 

Aydınlık düşüncesi 

Mihriban hissi kaldı 

Yaşadı, savaştı, 

Kalbinde insanların 

Kederini, sevincini taşıdı. 

Sanmayın o, bir şehirde 

Bir sokakta, adresinde 

Evindedir 

O 

Milyonlarca insanın kalbindedir. 

   Moskova, 5 Temmuz 1963 

 

GÜLHANE PARKINDA BİR CEVİZ AĞACI 

Sen bir ceviz ağacıydın  

Gülhane parkında  

Minareler karşında 

Minareler arkanda 

Baharlarda uzanıp 

Bakardın Boğaziçi’ne 

Bazen polis gölgesi düşerdi 

Gülhane parkının 

Duvarından, içine 

Yaprakların, ellerin 

Parlardı 

Işıl ışıl 

Dalların, parmakların 

Çıplak kalırdı 

Suvar payızı 

Faraş kışı 

Aradım ceviz ağacını 

Gülhane parkında 

Kurudu dediler 

Kurumuş  

Nazım’ı 

Yer üstünden 

Yer altına göçürdükleri gün, 

Onun kalbindeydi 

Ceviz ağacının filiz filiz baharı 

Ceviz ağacındaydı canı 

Mavi gözlü devin 

İstersen ağla 

Ağla gözün dolusu 

Boş koydu gitti 

Bir büyük şair sığacak kadar yerini 

Dünya denilen evin 

İstersen 

İnsanlı dünyanın dertlerinden kurtuldu, diye 
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Sevin 

Kim bilir kaç ceviz ağacı var 

Gülhane parkında 

Filizlenir yeşil yeşil 

Gün düşünce yapraklara, 

Bakan gözler kamaşır 

Bir ceviz ağacı yok, artık 

Olmayacak 

Yaralı satırlar 

Yarım sayfalar 

Dolmayacak 

Nerde ceviz ağacı 

-Kurudu, dediler 

O ceviz ağacından mahrum kaldı 

Nazım yurdu dediler 

Sana el yetmez 

Ses ulaşmaz şekerim 

Geçtiğin dünyadan 

Hasretin gitmez 

Gitmez şekerim 

  1970 

 

 

 

ANA KAZ 

Kazın yedi yavrusu vardı 

Misafir geldi, 

Ev sahibi kesti birini  

Dedi 

-Altı kaldı, yeter 

O gece yavru kaz 

Boynunda kırmızı kurdele 

Girdi, ana kazın rüyalarına 

Deli bir rüzgâr esti 

Bir yavru da düştü 

Su kuyusuna, 

Beş kaldı 

Ertesi gün ikisini 

Komşusu satın aldı 

Komşunun karısı dedi 

-Keskin bıçak al, ay kişi 

Zavallıyı bağırtma… 

Ocakta gür yaktı kadın 

Öğleye hazır oldu kızartma, 

Ev sahibi, yavru kazın 

Birini daha kesti 

Dedi 
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-İkisi kaldı, yeter 

Birini tilki kaptı götürdü 

Kaldı birisi 

Onu da köpek yedi 

Ne ölüsü kaldı ve dirisi, 

Günler, aylar geçti 

Havalar değişti 

Yaz geldi 

Kaz yine yumurtladı 

Bir, iki, beş 

Ev sahibi bekledi 

Ana kaz kuluçkaya yatsın diye 

Kaz bir gün 

Kırdı yumurtaları 

Kendisi içti ağını da sarısını da 

Yandırdı yaktı 

Ev sahibini de karısını da 

Dediler 

-Ziyankâr, yaramaz 

Nankör, soysuz kaz, 

İyi ki insan dilini bilmiyordu kaz 

Yoksa sorardı 

-Neden nankörüm ben,  

Neden yaramaz, 

Yavruları gittiğinden beri 

Geceleri sık sık 

Uykudan uyanırdı 

Bakardı sağa sola 

Belki yavrusundan biri ölmedi 

Belki kuyuya düşen diri, ölmedi 

Kim bilir 

Belki de kaz 

İnsan dilini bilseydi 

Ömrü boyunca 

Ağıt söylerdi 

-Yavrular hey yavrular 

Yavrular, hey yavrular… 

 

KORKU 

Dediler,  

Yaşlı filler 

Ölümün yaklaştığını 

Bilirler, 

Birkaç gün önceden 

Başlarını eğip aşağı 

Kimseye mihnet etmeden 

Hortumlarını sallaya sallaya  

Çekilirler ormanın bir tenhasına 

Uzanıp sessiz, sakin 
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Beklerler ölümü, 

Son zamanlarda 

Yaşlı fil olma korkusu 

Sardı gönlümü. 

  1961 

 

İNSAN 

Sesler kesildi 

Karıştı düşünceler 

Kurşun asıldı kirpiklerine 

-Aç kapıyı 

-Buyur 

-Ben ölüm, geldim, 

Hoş geldin  

Mademki geldin 

Al, götür, 

Bekle, dur 

Adı, babasının adı 

Yaşı, adresi budur 

Desem 

Biraz gülünç olacak 

-Gidelim, kalk 

Sükût girdi araya 

Uzun, derin bir sükût 

-Bir saniye, tamam… 

Kalktı ayağa 

Dedi 

-Gidelim 

Demedi 

-Yanlışın var 

Ben değilim 

Senin aradığın adam 

 

 İBLİSLE SOHBET 

 

Gecenin bir yarısı 

Loş, karanlık oda 

Açtım gözlerimi 

Baktım, biri duruyor 

Pencerenin önünde 

Garip bir sesti 

Gölgesinden tanıdım 

İblisti, 

İri iri açıldı gözlerim 

Belki rüyadır dedim 

Boğuk bir kahkaha sesi 

İnandım, İblisin ta kendisidir 

Bu da onun gölgesidir 

Keşke gelmeseydin dedim 
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Mademki geldin 

Söyle derdin nedir, 

Gölge kızardı, kızardı, 

Sanki o an 

Odayı yakacaktı 

Odam da biraz daraldı 

Mezara döndü 

Gölge, teklifsiz oturdu 

Yatağımın ucuna 

Dedi  

-Ne aradın ne buldun hayatta 

Dedim 

-İnsan yaşamak için doğar 

Güldü İblis 

Kahkahası titretti 

Evin dört köşesini 

Dedi  

-Allah kurtarsın 

İnsanları bu beylik sözleri 

Tekrarlamaktan 

Dedim 

-Niçin Allah... 

Sen ki ona düşmansın 

Dedi 

-Bu Geothe’nin uydurması 

Cavid’in bühtanı 

Lermantov’un yalanıdır, 

İblis sadece 

Yalancı meleklerin düşmanıdır 

Konumuza dönelim! 

Dedim 

-Nedir benimle alıp veremediğin 

-Bana boşuna kızıyorsun 

Uzlaşalım 

Ben İblis 

Sen insan 

Oturup anlaşalım 

-Nasıl 

-Bak bu gece 

Tanıdığın insanlardan 

Birkaçını anlatayım sana 

Biri işte bu, 

Baktım, tanıdım onu 

-Aranız nasıl söyle 

 -Çok iyi dedim. 

“Dost” der,  

“Kardeş” der bana 

-O zaman dinle, 

Arkandan neler söyledi 

Anlatayım biri bir,  
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Daha ilk cümlesiyle 

Şaşkına döndüm 

Boğazıma kurşun gibi 

Tıkandı nefes 

-Kes, dedim kes 

Bu, senin hilendir 

Güldü İblis 

-Yok, dedi 

 Ben biliyordum 

Öğrendin şimdi sen de 

İyi tanı dostunu bundan sonra 

Tuz ekmek bölüşende 

Bunu da tanıyorsun 

Değil mi 

Baktım, dinledim. 

Sanki üstüme devirdiler âlemi 

Kulağımı tıkadım 

Yumdum gözümü, 

Uyandım 

Kan ter içinde gördüm özümü 

Gece lambasının cılız ışığında 

Duvara düşmüştü 

Sandalyenin üstündeki 

Ceketimin gölgesi 

Nefesimi toplayıp 

Dedim iyi ki 

Rüyamda olmuştu odam 

İblisin kötülükler ülkesi 

Yok değil dünyada 

Namert dost 

Fırsatçı adam 

İblis olsa da olmasa da  

Uyanıkken, rüyada, 

Onlardan uzaktayım 

Kalbimde, ellerimde 

Dost sözünün, dost elinin 

Sıcaklığı var 

Yalan söylüyor İblis 

Sevmeye değer insanlar 

  1961 

 

ÖMÜR YOLU 

Ne sokaklar 

Ne yapraklarına 

Yağmur damlaları düşen 

Ağaçlar… 

Ilık geceler 

Dağınık saçlar 

Geride kaldı, 
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Uykulu ela gözler 

Acı ve tatlı sözler 

Mihriban yüzler 

Geride kaldı, 

Kafeste sarı bülbülün 

Feryadı 

İlk buluşmanın 

Yeni ümidin tadı 

Beyaz güvercinlerin 

Titrek kanadı 

Geride kaldı, 

Yağmur benimle geliyor 

Hafif, billur damlalar 

Konuyor trenin penceresine 

Kulak veriyorum tekerleklerin 

Yek ahenk sesine 

Arkada kalıyor takırtılar 

Sanki ömür  

Damla damla düşüyor 

Dönülmezliğe  

 

HİSSEDİŞ 

Bazen bana öyle gelir ki 

Yıldızlar gökyüzünün yakasında 

Sedeften düğmelerdir 

Bu düğmeleri bir çözsen 

Başka bir âlem göreceksin 

Orda ne toz var 

Ne duman 

Ne ölüm ne kan 

Orda yaşar 

Zamanın süzgecinden  

Geçen 

 İnsan 

Kapanıyorum toprağa yüzüstü 

Bağışla beni büyük ana! 

Bağışla! 

Kalbini kırdım 

Bu yanlışla 

 1973 

 

VEFA 

 Nigar Hanıma 

Baykuş olup 

Sevmedim seni, feryat gibi 

Sevdim seni, hayatı sever gibi 

Sevdim seni hayat gibi 
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Sevdim seni 

Tarlada başak gibi 

Düşman süngülerini yaran 

Kanlı cephelerden  

Yaralı sahibini çekip çıkaran 

Vefalı bir atı sever gibi 

Sevdim seni 

Aşkın alevini 

Gözlerinde yandıran 

Aylı gecelerde seni 

Uykudan uyandıran 

Şirin dilinde seslenen 

Gölgesinde ruh dinlenen 

Aziz bir ad gibi 

Sevdim seni hayat gibi 

Sevdim seni 

İnsanoğlunun 

Hülyalarında yaşayan 

Asırlar boyu insanın 

Beynini kurcalayan 

Uçma hayali 

Kanat gibi 

Sevdim seni hayat gibi 

Sen daha şirin oldun 

Tatlı ömrümden 

Ruhum fenerler yaktı 

Kumral gözlerden 

Ben seni sevdim 

Bir vuruşta 

Dağlardan dağ koparan 

Kayaların bağrını yaran 

Ferhat gibi 

Sevdim seni hayat gibi 

Durdum yol ayrımında 

Çektim senin hasretini 

Dedim Hızır olurum 

Ararım ab-ı hayat gibi 

Yaşadın ömrümün nağmesinde 

Nakarat gibi 

Sevdim, seviyorum 

Seveceğim seni  

Hayat gibi  

 1939 

 

UĞURSUZ HİS 

İçime doğmuştu 

Senden mektup gelecek 

Geldi 
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Beklediğim mektup 

‘Bir’ kelimeli mektup 

İçime doğmuştu 

Senden mektup gelecek bir gün 

Son mektup 

Geldi 

Masamın üstünde 

Mavi bir tabut 

Tabutta ümidimin cenazesi 

Mektupta bir kelime 

“Yok!”  

   1969 

 

DÜNYANIN DERDİ 

Bu gece yine uyuyamadım 

Ne başım ağrıyor 

Ne hastayım 

Yatağım da rahat 

Döşemeden tavana kadar 

Sessizlik var odamda 

Belki böyle bir sükût içinde 

Bir gün 

Bizimle vedalaşmadan 

Gidecek yürek 

Ancak 

Bu değil beni dertlere salan 

Bu gün var olan 

Bir gün yok olacak elbet 

Gelecek sonsuzluk çağrısı 

Beni asıl uyutmayan 

Dünyanın derdi 

Toprağın ağrısı 

   

GURBETTE 

Beyaz kumlarda ıslak izlerim 

Kalıyor 

Tabanlarım suda 

Hint okyanusu da 

Tuzludur 

Ama 

Hazar’ın tuzundaki tat yok 

Bu tuzda 

Eh 

Burnumun direği sızlıyor 

Bakü’yü özledim 

Kokusunu da 

                   Bali, Hindistan  
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ZEYNEBİN İNTİKAMI 

Yolum geçmişe düştü 

Danabaş köyüne vardım 

Orda gördüm Zeyneb’i 

Halini hatırını sordum 

Ağladı yana yana 

-Alan oldu mu, dedi 

Hudayar’dan öcümü? 

Dedim 

-Sakin ol bacım 

Sen bir ömür çektin 

Hayatın zilletini, yasını 

Hudayar asırlar boyu 

Alnı damgalı kaldı 

Senin intikamını 

Mirze Celil aldı 

Amma gözüne kurban 

Hem de nasıl aldı… 

Dönüp geldim bu güne 

Zeyneb’i gördüm Arasbasar’da 

Yeni mektep binasında, 

Sınıf, çocuklarla dolu 

“Danabaş Köyünün Ahvalatları’ydı 

Bu günkü dersin adı 

Durdum, dinledim biraz 

Keyif verdi çocukların 

-Zeynep öğretmen, ben söyleyeyim 

-Ben söyleyeyim 

-Ben söyle… 

Sesleri 

 1967 

 

ANAMIN NİNNİSİ 

                        Anamın Kitabı’nın yazarına  

Bu gece bir rüya gördüm 

Baktım 

Ekmek tadı gibi tanıdık bir oda 

Tavanda salıncak vardı 

Salıncakta bir çocuk 

O çocuk, bendim 

Ninni sesi geliyordu 

Beyaz elinin parmakları 

Kan kırmızı bir kadın 

Söylüyordu ninnimi 

Ne anama benziyordu 

Ne andırıyordu ninemi 

Anamın saçları siyahtı 

Onunki, değil 
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Ninemin gözleri elaydı 

Onunki, değil 

Anamın başında  

Yazma olurdu 

Onun başında yoktu 

Ninemin nefesi 

Hep sıcaktı 

Onunki ise soğuktu 

 

Bana ninni söylüyordu kadın 

Açık seçik duysam da 

Bu ninninin sesini 

Tanıyamadım  

Ahengini bestenin 

Birden anamı gördüm 

Büzülüp oturmuştu 

Elleri kara, elleri zayıf 

Damarları eğri büğrü 

Çubuk çubuk 

Bağırdım: Ana, ana… 

Bu nasıl bir ninnidir 

Bu nedir 

Kulaklarımı kemirir 

Kalbimi yakar 

Ne bestesi tanıdık 

Ne anlaşılır sözleri 

Anam konuşmadı 

Baktım 

Sessiz gözyaşları 

Süzüldü yanaklarından 

Sanki bir felaketi haber verdi 

Kederli, gam dolu gözleri 

Sanki sordu 

-Oğul 

Nerde benim ninnim, hani? 

Çığlık atıp bağırdım 

-Ana! Ana! 

Hayır! Hayır! 

Unutmadım senin ninnilerini 

Hâlâ çarpıyor kalbimde... 

 

Kaç zamandır uykudan uyandığımda 

Soruyorum kendime 

Nedir bu heyecan 

Bu korku, 

Kendi kendime söyleniyorum 

Uyuyup bir daha uyanmasam  

Üzülmezdim 

Anamın ninnileri olmasa 

   1959 
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OLMASIN 

Boş bir hevese kapılıp 

Ahde vefayı bozan 

Aynı hayatın yoluna 

Ayrılık yazan 

Analar ve babalar 

Bir an yavrularla 

Göz göze gelsin 

Görsün o gözlerde 

Ne kadar  

Şikâyet 

Acı, keder var 

Her doğan bir gün 

Ölecek 

Ancak 

Yarım kalmış arzularla 

Ölmesin kimse 

Anasız babasız 

Kalan olsa da 

Analı babalı  

Yetim olmasın 

 

 

BEYAZ FİL 

Rangun’da ilk kez gördüm onu 

Hayvanat bahçesinde 

Beyaz bir fil 

Demir kafes içinde 

Esir, kafes içinde  

Gözleri, tırnakları kara 

Gövdesi bembeyaz ama 

İnsana öyle bakıyor ki 

Sanırsın 

Konuşacak 

Fillerin beyazı nadir olurmuş 

İlahi 

Filler de esir olurmuş 

Geçen yıl ayırmışlar onu ormandan 

Kıvranıyor kafeste  

Kalbinin ağrısından 

Sık sık, derinden 

Hortumunu kaldırıp bağırıyor 

Damla damla yaş akıyor gözlerinden 

Ormandaki hür kardeşlerini 

Yardıma çağırıyor 
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Filler uzun yaşar, diyorlar 

Beyaz fil beyaz fil 

Ne yapacaksın o uzun ömrü 

Kafeste kalacaksan yüz yıl 

Beyaz fil, beyaz fil 

   Rangun, 1961 

 

  

ARAP KIZI 

Ela gözlü Arap kızı 

Bakışında o gam nedir 

Bu ömrünün hediyesi 

Ulaşılmaz efsanedir 

 

Kimler çaldı, gülüşünü 

Verdi sana göz yangını 

Yanağında alevler var 

Dudağında söz yangını 

 

Ela gözlü Arap kızı 

Ne içlidir, nağmelerin 

Tıpkı sana benziyor 

Sözlerin manası, derin 

 

Ela gözlü Arap kızı 

Kir kararttı gündüzünü 

Ahın bir gam rüzgârıdır 

Dolaşıyor yeryüzünü 

 

Veda etme hoş arzuna 

Karşında hayat, bak, kızım 

Zor günde dahi ümidin 

Çırasını yak kızım 

 

Ela gözlü Arap kızı 

Bakışların taş olmasın 

Yani bu hayat yolunda 

Kirpiklerin yaş olmasın 

 

ERK KALESİ 

Savaştılar 

Son kurşuna 

Son süngüye 

Ve son kundağa kadar 

Savaştılar 

Her yer kana boyandı 

Taştan toprağa kadar 

Savaştılar 
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Alt dudaktan 

Üst dudağa ulaşmayan 

Sese kadar 

Savaştılar 

Kendilerinden yedi defa yetmiş kat 

Fazla olan 

Süngüleri ince dişli tarak gibi 

Çok olan düşmanla 

Yaralılar inlemedi 

Can ölümü dinlemedi 

Susuzlar yandım demedi 

Öptü kurumuş dudaklar 

Kana batan toprağı 

Yaralarına sardılar 

O kan renkli bayrağı 

Ne düşman onlardan 

Bir “aman” sözü alabildi 

Ne hissetti bu ölümü 

Ne kale bildi 

Yaslanıp kale duvarına 

Ağaçlar gibi ayakta öldüler 

Omuz omuza 

Yıldızlar şahit oldu, 

Sırsa sıra dizilen 

Ölülerin önünden 

Yüz parçaya bölünmüş 

Dirilerin geçtiğine, 

Öldüler ayaklarının altında 

Vatan toprağı 

Başlarının üstünde 

Vatanın yıldızları 

Gönülden gönüle geçti 

Ümitleri, arzuları 

Gece, ağır ağır geçti 

Cenazelerin üstünden 

Geçip gitti sabaha 

Güneş şafaktan bir kefen biçti 

Vatanı korurken, toprağa düşen 

Şehit bedenlerine 

  1958 

 

TELLİ SAZIN GÜNAHI NE 

Oturdu, dinledi hayli 

Gözlerini dikti yere 

Gâh baktı tellere 

Gâh perdelere 

İnledi nağmeler 

Döküldü perde perde 
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Gönül hasretleri 

Yürek çırpınışları 

Onun gözleri gülmedi 

Açılmadı 

Alnının kırışıkları 

Hiçbir şey söylemedi 

Tellerle titremedi 

Bestelerle yanmadı 

Hafifçe esnedi 

Ve dedi 

-Kim ne söylerse söylesin 

Ne ahengi, ne perdesi 

Hatırımda kalıyor, 

Sonra küçümseyerek  

Göz dikti bestekâra, 

Sustu bestekâr 

Ne desin 

Ah, ne desin 

Nağmeyi duymayan kulaklara 

   1959 

 

GECENİN SUSKUN NAĞMESİ 

Ay battı 

Ufukta kanlı izi kaldı 

Gökler karadı 

Yıldızlar göz kırpıyor 

Arada bir, 

Kurbağaların sesi kesildi 

Göllerden 

Çiçekler güller uyuyor 

Yapraklar arasında 

Rüzgâr kanatlı  

Yaralı kuş 

Serildi yere sessiz 

Yapraklar da uyuyor 

Ağaçların dalında, 

Yalnız sular uyanık 

Bir de kül renkli kumrular 

-Bul duuun mu? 

-Hayır 

-Bul duuun mu? 

-Hayır 

Yitik bir efsaneyi anlatıyorlar 

Bu karanlık bağlara, 

Neyi kaybettiler 

Ne zaman 

Nerde 

Ben de bulamadım 

Kaybettiklerimi 
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Dünya karıştığında 

Gündüzlerin karanlığında 

Gecelerin aydınlığında, 

Gezdim ömür denilen yolun 

Dağını, ovasını 

Karış karış, 

Dinliyorum kumruların 

Konuştuğu bu bağı, 

Gönlüm garip gecenin  

Yalnız tutsağı 

Dinliyorum gecenin 

Hazin sükûtunu 

Sükût nağmeleniyor, 

Sedef yıldızlardan 

Ancak benim duyduğum 

Bir nağme iniyor, 

Kulaklarım uğulduyor 

Bu nağmeli sükûttan 

Kardeşlerim  

Kumrular 

İyi ki siz varsınız 

Gece nağmekârları 

İyi ki sesiniz var 

Bu sükûtun içinde  

Gece yarısı, 

Sevgili akarsular 

İyi ki, akarsınız, 

Sanki 

Yanık bir sesle 

Ağlıyor 

Bir yetim kız, 

Gecenin nağmesini 

Sessizce dinledim bu dem 

Yoksa sükût içinde mi 

Ağlıyor âlem, 

Birden ürperiyor ruhum 

Nerde başlıyor sükût 

Nerdedir sonu 

Sessizlik tutuyor beni 

Sükût korkutuyor beni 

Kalbime suskun geceden 

Süzülen bir endişe damlıyor 

Bu sükût insanlığın 

Son sükûtu olmasın, 

Kumruların sesi 

Suların hoş nağmesi 

Bu sükûtta boğulmasın, 

Ölüm saçan kurşunlarla 

Dünyanın yüreğinde 

Bir sükût saltanatı kurulmasın 
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  Ağustos, Eylül, 1980 

 

VATAN 

Hafif yelde titreyen 

Yaprağına vatan dedim 

Çorak, kuru 

Turaçlı, keklikli 

Gök kumrulu 

Toprağına vatan dedim 

Dağlarının beyaz bulutlardan 

Duvağına vatan dedim 

Tarihinin 

Yakınına 

 Uzağına 

Vatan dedim 

Bağlarının 

Yaseminli budağına 

Vatan dedim 

Gençlerinin  

Nağme söyleyen dudağına 

Vatan dedim 

Yürek gibi 

Gece gündüz çırpınan 

İş ve hüner meydanına 

Vatan dedim 

Bu gününe, yarınına 

Vatan dedim 

Dalgalanan 

Al şafaklı bayrağına 

Yalnız, ıssız evinde 

Yanan, nurlu çerağına 

Vatan dedim 

Eski, yeni 

Siyah altın, yatağına 

Gittikçe ünü artan 

Beyaz altın, pamuğuna 

Vatan dedim 

Serin akan ırmağına 

İnsan yurdu, ocağına 

Tunç zaferli geçmişine 

Bu günkü davetkâr çağına 

Sızak, aziz kucağına 

Vatan dedim 

Ben vatanın koynundayım 

Vatan benim koynumdadır 

Vatan adlı bu toprağın 

Borcu her an boynumdadır 

Gayretini çekmişim 

Çekerim 
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Toprağını ekmişim 

Ekerim 

Yükselsin, diye uğrunda 

Ter dökmüşüm 

Dökerim 

 

Ben vatanın koynundayım 

Vatan benim koynumdadır 

Hem gayreti 

Hem kaygısı 

Hem şöhreti 

Büyük borcu 

Boynumdadır 

Boynumdadır 

  Ağustos, 1980 

 

YARALI TEBRİZ 

Seni son gördüğümde 

Bahçelerin bağların 

Çiçek idi 

Gül idi 

Sokaklarda, meclislerde 

Seslenen 

Yakın, sıcak dil idi 

Fedailer 

Deste deste geçerdi 

Adı yeni, sokaklardan 

Dudaklarında bir nağme 

“Ey toprağı lâl, mercan 

Azerbaycan Azerbaycan” 

Setterhan bulvarı 

Aydınlık bir bağ idi 

Yiğit, mert oğulların  

Firudinler sağ idi, 

Kehribar ışıkların 

Gecelerin koynuna 

Yıldız yıldız yağardı 

O, diriliş günlerine 

Ne oldu 

Nerede şimdi 

Geldi kara günlerin 

Ne az bahtiyar oldun 

Ne az sevindin, 

Söyle Tebriz’im 

Söyle, 

Üstüne  

Yıldızlı mavi gökten 

Ateşleri kim saçtı 

Göğünü duman duman 
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Kara bulutlar sardı 

Nakış nakış evlerin 

Tutuştu köze döndü 

Bahçelerin bağların 

Virane düze döndü 

Alevler kükredi 

Yayıldı, göle döndü 

Nice insan yuvası 

Bir anda küle döndü 

Perdeler arkasına 

Gizlendi mi ışıklar 

Sazlarını kırdı mı 

Tunç bedenli âşıklar 

Tebriz’im, gökçek şehrim 

Yüz bin şehir içinde 

Yine seni seçerim 

Senin derdin az mıydı 

Bir dert daha açtılar 

Söyle bu ne hal, 

Gazabından titredi 

Gök Mescidin üstündeki 

Altın hilal 

Senin yaran azdı mı 

Talihine, tarihler 

Kara günler yazdı mı 

Sinende varken hele 

Dağlanmış, dil yarası 

Setterhanlar yarası 

Firudinler yarası 

Yanık, mutsuz arzular 

Keder ve gam yarası, 

Yaraladılar seni 

Hayranların vatanı 

Sahiplerin vatanı 

 

Düşünüyordum, vakit olursa 

Baharda, bir nevruz günü  

Varacaktım 

Hasretinin yarasını 

Koynunda saracaktım, 

Yaraların ağırdır  

Tebriz’im 

Bu dert kalbimi ağrıtır 

Tebriz’im 

 

Biliyorum geçecek 

Matemli günlerin de, 

Açılacak ufuklar 

Işıklı seherinde, 

Çekilecek üstünden 
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O zehirli bulutlar 

Uyanacak arzular 

Umutlar 

Yükselecek bayrağı 

Yeni Setterhanların 

Yükseltecek sesini 

Kendisine güvenen 

Bu günlerden ders alan 

Geleceğe inanan 

Kudretli civanların 

 11-13 Ekim 1980, Göyçay 

 

YAPRAKLAR DÖKÜLMESİN 

Bakarım bakarım  

Gözlerim doymaz 

Hayrete düşürür beni 

Güzün, altın işçiliği 

Altına bak 

Zümrüde bak 

Yakuta bak 

Salınır salkım salkım 

Dizilmiş erik, akasya, kiraz 

Karşıda dağlar 

Bulut kümesi gibi bembeyaz, 

Yedi tepeden geçip gelen 

Bir aksi seda gibi 

Duyulur sesi, kışın 

Lakin mevsim sonbahar 

Onun da kendi rengi var, 

Ovaları bezeyen hazan faslının 

Sarı akışını 

Her bir nakışını 

Seyrediyorum, 

Ama ne olur 

Ormanlar soyunmasın 

Yapraklar dökülmesin 

 

GELECEĞE SEYAHAT 

Penceremi açtım yarınlara 

Baktım, insanlar gelip geçiyor 

Yılların üstünden 

Ayların üstünden 

Sınır direklerinden köprüler kurulmuş 

Denizler üstüne 

Çaylar üstüne 

Zindan taşlarından yollar yapılmış 

Köyler arasına 
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Şehirler arasına 

Bu yollardan gelip geçiyor insanlar 

Beyaz insanlar 

Sarı insanlar 

Zenciler 

Ben de onların içindeyim 

Siz de, 

Bugüne inanan 

Yarın ümidi kalbimizde 

Bağırdım 

-Ey kardeşler 

-Kardeş, diye ses geldi bin bir ağızdan 

Konuştuk, konuştuk, konuştuk 

Aynı dili  

Anladık, tercümansız, 

İnan bu yarınlara 

Oğlum, kızım 

Bacım, kardeşim 

Anam, babam 

İnsan 

Yaşayabilir misin 

İnanmasan 

 

 

 

 

AZ VE ÇOK 

Dünyada iyi insanlar 

Yiğit oğullar 

Güzel kızlar 

Açık yürekli 

Hoş dilekli 

Gerekli insanlar 

Ne kadar çok olsa da 

Yine de azdır, az 

 

Kara çalan sahtekârlar 

Şaşı bakan sahtekârlar 

Kalbi, vicdanı buzlar 

Namussuzlar 

Ve salyalı kuduzlar 

Binde bir olsa bile 

Çoktur 

Bin değil, yüz bin değil 

Milyonda bir olsa da 

Çoktur 

Çoktur, çoktur, çok 

 

YEDİ ÇINAR 
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Yedi çınar, yedi çınar 

Yedi meydan, yedi çadır 

Yaprakları yeşil yeşil  

Dalları göğe ulaşır 

 

Esme rüzgâr, esmer rüzgâr 

Eğilir, kırılır dallar 

Düşer zümrüt yapraklar 

Çıplak kalır yedi çınar 

 

Filizlenir budakları  

Fısıldaşır yaprakları 

Bu vatanın toprakları 

Gölgesiyle kucaklaşır 

Yedi çınar, yedi çınar 

 

Kim büyüttü sizi böyle 

Alnından ter sile, sile 

Aydan aya, yıldan yıla 

Geçersiniz katar katar 

Yedi çınar, yedi çınar 

 

Esme rüzgâr, esmer rüzgâr 

Eğilir, kırılır dallar 

Düşer zümrüt yapraklar 

Çıplak kalır yedi çınar 

 

NAZLILAR 

Sahne 

Elçin’in evi… 

Gölgeler iniyor mezar taşına 

Gölgeler çıkıyor mezardan 

Sahnede Nazlı 

Gözleri yaşlı 

Kapanmış anasının eteğine 

Ağlıyor hıçkıra hıçkıra 

Ağlıyor zarı zarı 

Salonda sıra sıra,  

Dizilmişler yan yana 

Nazlılar, 

Hayretle bakıyorlar Nazlı’ya 

Sahnede ağlayana, 

Deste, deste 

Salondaki Nazlılar, 

Sahnedeki Nazlı tek, 

Körpe, çaresiz Nazlı 

Ölen Hacı Hesen’in kızı 

İskender’in bacısı, 

Kendisini, 
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Başkalarını yakanlardan   

Biri, İskender’in bacısı, 

Sahnede geçmişimiz 

Uzak yakın yılların  

Yangınları, acısı, 

Nazlılar arasında 

Uzun bir yol, 

Dünyaları birbirine 

Bağlayan bir yol 

Ne yıllar 

Ne asırlarla ölçülebilen 

Ne roketle geçilebilen 

Bir yol 

Bu yolun iki ucunda 

Nazlılar 

Bir yanda yeni dünyanın çocukları 

Diğer yanda ruhlar âleminin kurbanı, 

Baktıkça sahneye, salona 

Fırtınalı günlere 

Alıp götürdü beni 

Celil’in küçük Nazlı’sı 

Sabir’in bedbaht Tükezban’ı. 

 

CIRTDAN MASALI 

Bir vardı 

Bir yok 

Evvel zaman içinde 

Kalbur saman içinde 

Bir Cırtdan vardı 

Günler geçti 

Yıllar geçti 

Ne Cırtdan yaşlandı 

Ne masal bitti 

Dünya girdi 

Kaç yüz 

Kaçıncı savaşa 

Ama Cırtdan yaşlanmadı 

 

Elma düştü Nevton’un başına 

Cırtdan yaşlanmadı 

Yere kuşak bağladı Mecellan 

Yelkenliler, demir gövdeli gemi oldu 

Kocaman 

Cırtdan yaşlanmadı 

Gezegenleri yan yana dizdi 

Galile 

Uzaya uçtu insan 

Çelik bir füze ile 
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Cırtdan yaşlanmadı 

1914’te 

Toplar, toprağa bağırdı: 

“Ayağa kalk” 

 Kurşunlar insana emretti: 

“Eğil” 

Bir vardı 

Bir yok 

Evvel zaman içinde 

Kalbur saman içinde 

Bir Cırtdan vardı 

Günler geçti 

Yıllar geçti 

Ne Cırtdan yaşlandı 

Ne masal bitti. 

 

İlk kez dağları düzledi 

İngiliz tankları 

Tahttan indirdiler 

Çar Nikolay’ı 

Sonra sıra geldi muvakkatiye 

İnsanlığa yeni nağmeler 

Verdi hediye 

Başladı tarihin 

“Kim, kimi” sorguları 

Cırtdan yaşlanmadı 

Dünyada huzur yok hele 

Daha hayli yol var 

Huzur adlı menzile 

Bu yolda yaşlandık kaçımız 

Kurtuluş sesiyle doldu, taştı 

Gündüzümüz gecemiz 

Cırtdan yaşlanmadı 

 

Bir vardı 

Bir yok 

Evvel zaman içinde 

Kalbur saman içinde 

Bir Cırtdan vardı 

Günler geçti 

Yıllar geçti 

Ne Cırtdan yaşlandı 

Ne masal bitti 

Dostlar aynen böyle 

Güle güle 

 1965-1970 

 

 

KIZIM 
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Benim keskin dilli kızım 

Kahverengi elli kızım 

Yine aklıma düştün 

Gönül evim ısındı, 

Belki uyudun şimdi 

Belki de uyanıksın 

Gözlerin mahmurlaşıyor 

Ala Mestan kedin de 

Yanında mırıldanıyor 

Bir elinde gelincik 

Birinde renkli kalem 

“Uyumayacağım ben  

Uyumayacağım ben”  

Diye diretiyorsun 

Esniyorsun sürekli, 

Belki 

Ağır bir damla gibi 

Dilinden dökülüyor sorular 

“Babam ne zaman gelecek 

Babam ne zaman gelecek” 

 

Uykum arşa çekilmiş 

Geceleri, sabaha kadar 

Uyutamıyorum 

Bu çırpınan kalbimi, 

Ne olur bu ayrılık 

Yalnız bir gün olaydı 

Şiirimin mısraları 

Tebessümle dolaydı 

  1955 

 

 

UĞUR BÖCEĞİ 

Küçücük bir böcek var 

Uğur böceği diyorlar 

Sırtında siyah, kırmızı 

Noktalar benek benek,  

Avucuma alırdım onu 

“Uç! Uç! Böceğim” diye 

Açıp kapatırdı 

Kanatlarını 

Avucumda geze geze, 

Birden havaya uçardı 

Uğur böceği kaçardı 

Bakakalırdım ardından 

Ta gözden yitene kadar, 

Sola uçarsa iyi olmaz 

Sağa uçarsa saadet 

O kadar uğraştım da 
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Bu zalimin böceği 

Ne bir kez sola  

Ne sağa 

Her zaman öne uçtu,  

Ne yapabilirdim 

Dünya büyük 

Ben çocuk, 

Sonradan anladım neymiş 

Anladım ki saadet 

Başkasının kanatlarında değil 

İnsanın elindeymiş. 

  1962 

 

 

PENCEREDEN ÇEKİLME 

Kara gözlüm pencereden çekilme 

Güller görür, bülbül duyar ah çeker 

Acı söz söyleme, el içinde gel 

Zalim düşman görürse “hah hah” çeker 

 

Kara gözlüm saçlarını sal yana 

Kara bulut ay yüzüne yaraşır 

Kulak verme, sen her gelen nadana 

Siyah zülfün ay yüzüne yaraşır 

 

 

SAÇLARI SARIM 

Saçları sarım benim 

Sabrım,  

Kararım  

Benim 

Gözleri sevgi renkli 

Dudakları çiçekli 

Ömrüm baharım  

Benim 

 

Saçları sarım benim 

Gülüşü  

Çiçek çiçek 

Saçları 

İpek ipek 

Duruşu canlar alır 

Yürüse daha gökçek 

Ömrüm baharım benim 

Saçları sarım benim 

 

BURGULARIN SOHBETİ 
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Yaşlı burgu 

Yanındaki genç burguya dedi ki 

-Ayaklarını sağlam bas 

Çelik döşemeye 

Hazır ol 

Fırtına geliyor, 

Demirleri eğer fırtına  

Çelikleri gever fırtına, 

Genç burgu cevap verdi 

-Korkum yok benim 

Fırtınadan, tufandan 

Belki direklerin paslandı  

Senin 

Belki yıllarca, dalgalar 

Kaynaklarını koparıp döktü, 

Ya da yüreğine, 

Dizginsiz rüzgârların 

Korkusu çöktü 

Yaşlı burgu dedi ki 

-Ben uzun ömür yolunu 

Tüketerek gelmişim 

Yıkılsam ne gam 

Büyüklük değil hüner 

Zor günlerde sıkı dur 

Yiğitsen eğer, 

Ben gidersem ardımda  

Geçmişim kalır 

Sen gidersen  

Geleceğin yıkılır 

 

BELKİ 

Gözlerine söyle de 

Girmesinler rüyama, 

Ne kederli 

Ne sevinçli 

Yalancı 

 

Dudaklarına söyle 

Çekilsin hayalimden 

Fısıltı 

Şikâyet 

Tehdit 

 

Ömrün uzun yılları 

Omuzuma yüklenmiş 

Şelek şelek 

Ne gam 

Gel 

Ebedi bir an 
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Seninle 

El ele 

Göz göze 

Diz dize 

Kalalım 

 

Belki geçip giden o günler 

En güzel günün arifesidir 

Belki de bu endişe 

Bu kırgınlıklar 

Aşkın çetin imtihanı 

Sadakatin sesidir 

  1966 

 

 

İNAN Kİ 

Gözlerine bakmayacaksam 

Göz neyime gerektir 

Adını anmayacaksam 

Dil neyime gerektir 

Söz neyime gerektir 

Kulaklarım sesini 

Hiç duyamayacaksa, 

En güzeli bu dünyada 

Bu âlemde yalnız kalmak 

Bu gönlüm ayrılırken 

Sızlasın ağlayarak 

Saçlarının kokusunu 

Hissetmez olacaksam 

Neyime gerek  

Yaseminin koku saçıp  

Saçmadığı 

Menekşenin, nergisin 

Çiçek açıp açmadığı, 

Gülüşlerin yoksa eğer 

Neyleyim  

Başka dudakların tebessümünü, 

Senden uzak kalınca 

Gecelerim uzuyor 

Sana yakın olunca 

Dilim damağım kuruyor 

  

San ki talihimin de 

Benimle hesabı var 

Fırsat buldukça  

Yaralar  

İntikam alır 

Ne deyim 

Ne söyleyeyim 
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Doğrusu budur sözün 

Seni gördüğümden beri 

Kaybetmişim izini 

Kaybetmişim 

Yumak gibi  

Dolaşan ömrümün 

Gecesini gündüzünü 

  1970 

 

 

ACELEM VAR 

Dağlar bana geçit verin 

 Tez verin 

Çaylar bana yol verin 

 Ayağımı yüz verin 

Çöller bana çığır verin 

  İz verin 

Kuşlar bana kanat verin 

  Hız verin 

Ben yarına koşuyorum 

  1969  

 

 

 

OĞLUM ANAR’A 

Denizde dalga var, dağda bulut var  

Geçer gökyüzünden günde yüz katar 

Ufuklara baktım,  hazin akşamlar 

O melül duruşun aklıma düştü 

 

Kırım bağlarında yapraklar solmuş 

Öyle bil tabiat işten yorulmuş 

Duydum ki masum gözlerin dolmuş 

Boynunu buruşun aklıma düştü 

 

Her günüm bir yıldır, sensiz a bala 

Ermesin güneşin asla zevale 

Yumup gözlerimi daldım hayale 

Bin oyun kuruşun aklıma düştü 

 

Güneşin sabaha doğduğu zaman 

Alnına inci ter, düzüldüğü an 

Yüzüme, uyanınca tutuşup yanan 

Yanağını sürüşün aklıma düştü 

 

Atamın, anamın sevgili soyu 

Annen ninni söylesin beşikte uyu 

Kaz yavrusu gibi görünce suyu 
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Elini vuruşun aklıma düştü 

 

Gönlüm seni arar, seninle güler 

Baba olmayanlar bunu bilir 

Ağaç beşiğinden tutup bir seher 

Ayakta duruşun aklıma düştü 

 

Çoktandır gelmiyor, senden bir haber 

Annende insaf yok, sen mektup gönder 

Rüyamda, çocuk eli gördüm bu sefer 

Elimi sarışın aklıma düştü 

 

 

SORGU 

Karşımdaki sen misin 

 Hayalin midir 

Sevdalı gönlümün sultanı dostum 

Gördüğüm rüya mı 

 Visalin midir 

Yaralı kalbimin cananı dostum 

Sen misin saçımı okşayan öyle 

Saçımda dolaşan 

 Ellerin midir 

Ilık bir nefes gibi 

 Yüzümde, söyle 

Dolaşan, dağınık tellerin midir 

Söyle bu gördüğüm hazin karanlık 

Akşam mı 

Yoksa 

Simsiyah gözlerin midir 

Hayal midir okşayan beni 

Bir anlık 

Senin ümit dolu sözlerin midir 

Kim duyardı  

Sessiz güzelliğini 

Denizin 

Fırtına olmasa 

Tufan olmasa 

Vuslatın tadına varılır mıydı 

Ayrılık olmasa 

Hicran olmasa 

 1935 

 

 

YAŞAMAK 

Yaşamak sadece zevk değil 

Mutluluk değil 

Yaşamak 
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Hem ıstıraptır 

Hem sevinç 

Var mı bir ömür 

Baştanbaşa  

Mutlu ve dinç 

 

HAYATA DAİR 

Biri dedi 

Hayat kumardır 

Biri dedi 

Bahardır 

Gâh tufanlı 

Gâh mülayim olur 

Havalar, 

Biri dedi 

Biyardır 

İstesen de istemesen de  

Çekeceksin yükünü 

Biri dedi 

Sarhoşluktur 

Ayılınca  

Diken diken eder tüyünü 

Biri dedi 

Nasırdır 

Ellerde, küreklerde 

Biri dedi 

İtibardır yüreklerde 

Biri dedi 

Karardır 

Verilmiş daha ilk günden 

Biri dedi 

Yollardır 

Dönemeçli, çileli 

Kiminin izi kalır 

Kiminin tozu kalır 

Biri dedi 

Rüyadır 

Uyanışı ölüm 

Biri… 

Sıra bize geldi 

Biricik kalbim 

Kaygılı gönlüm 

-Hayat bütün bunların  

Toplamıdır 

İnsanın sonsuz  

Saadeti arayışıdır 

Azabı da vardır 

Sevinci 

Zahmeti de 
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Hayat 

Ne ak  

Ne de karadır 

Hayatın ahengini 

Hayatın her rengini 

İnsan yaratır 

 1969 

 

SENİN ADIN 

Sana Karabağ dediler 

Belki ‘kara bak’ dediler 

Dağlarında 

Yaylayan, karın var diye 

Belki kara bağ dediler 

Serin pınarın var diye 

Belki 

Dudakları susuzluktan 

Çatlayan bir yolcu, 

Eteğini duman bürümüş 

Ak zirvesine kar yürümüş 

Dağa bakıp 

Hasretle, ümitle 

Dedi  

-Kara bak 

Kara bak 

Adın kaldı 

Karabağ… 

Adın kadimdir 

Halkımın tarihi gibi 

Nağmelerin  

Gururla doldurur kalbimi 

Ömrün uzun yollarında  

Arzuları sağır olmuş 

Mihnete tahammülden 

Sinesi ‘kara bağır’ olmuş 

Alnı açık, yüzü ak yaşayan, 

Korkulu yüreğinde 

Arzusunu, ümidini taşıyan 

İnsanlar dediler 

-Silinsin tarihten 

Nesillerin kara bahtı, 

Karabağ’ım benim 

Ninemin göç yolları 

Babamın çemrenmiş kolları, 

Yurdumun yiğit oğlu kızı 

Sende yaşamış 

Nice kahramanım sendedir 

Nice şirin nağmelerin ezgisi 
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Gök yıldızı, yer yıldızı 

Sinendedir, 

Biliyor alem 

Kanatlı şahini de 

Adına türkü yakılmış kızı da, 

Nereye gitsem nereye baksam 

Kalbimdesin, gözümdesin 

Doğduğum toprağım 

Karabağ’ım  

Karabağ’ım  

 1970 

 

PROMETE 

Rüyamda gördüm Promete’yi 

Kollarından zincirlenmişti 

Dev bir kayaya, 

Bir kuzgun 

Tırnaklarıyla 

Deşiyordu, göğsünü onun 

Promete ne zincir ağrısından 

Ne göğsünün 

Kanayan yarasından inliyordu 

Ne aman diliyordu, 

Gözlerine aksetmişti 

İnsan ocağının şulesi 

Dudağında  

Zafer gülücüğü vardı, 

Promete  

Dertleriyle bahtiyardı 

  1969 

 

KÖRPELİK 

Yıldızlar âleminde 

Yüz bin yıl yaşı olan yıldızlar 

Körpelerdir 

Kelebeklerin körpesi 

Birkaç gün yaşar 

Düşündükçe, kaygısızlık 

Tüylerimi ürpertir 

Yüzyıllardır insanoğlu 

Doğuyor, yaşıyor, ölüyor 

İnsanlık hâlâ körpedir 

  1969 

 

 

DUYGULAR 
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   Fuzuli’ye 

Tenha bir kış gecesi okudum seni üstat 

Duydum sözün mum gibi yüreğimi eritir 

Bana öyle geldi ki ateşte yanıyor âlem 

Uzak, Irak çölünün sıcak yaz günleridir 

 

Bir yaz günü okudum şiirini büyük üstat 

Duydum nakâm yürekten kopan acı figandır 

Bana öyle geldi ki bülbüller göçüp gitti 

Yapraklar bir bir düştü, her yan sarı hazandır 

 

Bulutsuz bir yaz günü okudum seni üstat 

Sözün insan kalbinde, neler uyandırmamış 

Gönlüm, gözüm üşüdü derin ah çekişinden 

Bana öyle geldi ki dışarısı boran kış 

 

Gamlı bir sonbaharda okudum seni üstat 

Ne gam duydum ne keder ne de acı, gözyaşı 

Canlandı gözlerimde senin ulu heykelin 

Etrafında toz olmuş te’ne melâmet taşı 

     1952 

 

 

DENİZDEN BÜYÜK 

Dünya ne kederli olurdu 

Denizler olmasaydı 

Deniz düşündürür beni 

Deniz inandırır beni 

Hayatın gücüne, 

Deniz götürür beni 

En uzak 

En şaşırtıcı 

Hayallerin burcuna, 

Denizden sevinç alırım 

Keder alırım 

Baktıkça gururlanırım, 

Sevinirim insan olduğuma 

Hem kâinata benzediğime 

Hem kuma, 

Ben denizden ne istersem alırım 

Balıktan 

Şiir denen mucizeye kadar, 

Ben denize ne veririm 

Hiçbir şey 

Ben denizsiz kalamam 

Deniz bensiz de yapar, 

Denizle konuşurken 

Bir karara varırız 

Kalbim denizden büyük 
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Deniz kalbimden küçük 

  1968 

 

 

DENİZ NİYE ASABİDİR 

Yine sesin gelir deniz 

Dün bir kuzu gibi  

Uyukluyordun 

Dingindin  

Ne ak köpüklüydü gövden 

Ne dalgaların pençeli 

Ne fısıltı 

Ne uğultu 

Ne gürültü 

Ne yakarış… 

Ne de yorgun 

Sesin vardı 

O ağır, derin sükûtun 

Fatihasız bir huzurdu 

Kim bilir 

Belki batan gemilerin 

Matemi vardı… 

Düşünceli dalgındın dün 

Belki de katarından 

Ayrı düşen turnalar 

Menzilden uzakta kaldı 

Yorgun kanatlarını salıp 

Uçan gümüş yıldızlar gibi 

Kardan eğilmiş dal gibi 

Kırılmış bir parça buz gibi 

Solmuş bir yaprak gibi 

Gökyüzünden 

Gök sulara dökülünce 

Dalgaların sessizliğe gömüldü 

 

Belki de seni 

Sahillerin gamı yordu 

Belki uzak denizlerin 

Hasretiyle üşüdün 

Belki de ‘gel gitlerin’ 

Hikmetini düşündün, 

Gel kendini yorma deniz 

Bu hikmetin kilidini 

Ben garipten sorma deniz, 

Değişir dünya 

Bu, dünyanın temel taşıdır 

Biz ki müdrik yaşlılarız 

Bize sükût çok yaraşır 
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Yine sesin geldi deniz 

Yine şiirler yazmaya  

Hevesim geldi deniz 

Görünen o ki 

Deniz genişliğinde 

Bu engin sükûta 

Sığmıyor bizim  

Yüreğimiz 

 1970 

 

DENİZ DALGALAR VE DAMLALAR 

Dalgalar öyle bil 

Mavi deve kervanıdır 

Develer öfkelenmiş ağzı köpüklü 

Her dalga bir devedir 

Mavi tüylü 

Ve beyaz mermer yüklü, 

Denizin üstünde develer 

Göğsünü kabartıp gezer 

Bilmem  

Başka neye benzetmeli 

Büyükleri sanki şah 

Küçükleri de vezir, 

Küçükler  

Büyüklerin ardından gelir 

Ve her zaman baş aşağı, 

Onların başından yukarda 

Şah dalgalar kuşağı, 

Deniz  

Dalgalardan  

Ve damlalardan  

Yaratılmış cihandır, 

Sanki her damla insandır 

Damla denizden ayrılsa 

Anında buhar olur 

Göğe çıkar 

Duman olur 

Damla sahile düşse 

Kumlara pünhan olur 

Ayrılmazsa 

Kudreti sonsuzdur, sonsuz 

Ama kim bilir, 

Deniz onunla mı böyle kudretli 

Yoksa onsuz… 

Damla bir değil 

Bin olsa bile 

Ne bir renk verebilir 

Ne ahenk verebilir 

Denizin sinesine 
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Onun güzelliğine, 

Değiştirmek için 

Denizin yatağını 

Damlalar birikip 

Deniz olsun gerek 

Damla ne yapabilir 

Denizden ayrı, tek 

Sıcak var 

Soğuk var 

Yaş var 

Kuru var 

Ayaz, taşa döndürür onu 

Güneş başa döndürür 

Her dalga 

Milyonlarca damlanın akışıdır 

Damla denizin bakışıdır 

Damlasız deniz olmaz 

Dalga denizde güzeldir 

Deniz dalgasız olmaz… 

  1959 

 

 

 

ELLERİN DİLİ 

Ayrılırken bir olur 

Ellerin dili, 

Kavuşunca    

Farklı  

Sevinince bir olur, 

Gönle keder düşünce 

Farklı, 

Ben hissetmişim 

Ellerin dilini 

Ne yazık, keder dilini 

Ayrılırken 

Duymuşum onların 

Sevinç, mutluluk dilini 

Bahtiyarlık dilini 

Gözlerin gözlerime 

“Hayır” dediği zaman 

 

 

İLHAM VE MÜREKKEP 

Doldurdum kalemi mürekkeple 

Yazdım, yazdım… 

Satırların uzunu var, kısası var 

Başta, şiirin adı 

Sonda şairin imzası var 
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Mahir bir insan 

Toplayabilse kâğıdın üstünden 

Nakış nakış harflere dönen 

Mürekkebi, 

Ya bir damladır, ya iki 

Hâlbuki 

O kâğıda insan derdi yazılmış 

Bir dert ki 

İnsan ömrü kadar şikâyet var 

O kâğıda insan muhabbeti yazılmış 

Bir muhabbet ki 

Saadet var, felaket var 

Satırlara bağlı kalır mı 

Kanatlanan arzular, 

Mürekkep damla damladır 

Ancak düşüncenin, sözün kudreti 

Ummanda, dalga dalgadır 

Şiirin gücü  

İlhamdadır. 

  1962 

 

 

BAHAR 

Çığlık atıp gelir bahar 

Coşar seller, taşar sular 

Benden sana bir yadigâr 

Kalsın şirin sözüm bari 

 

Ağyar nedir, adam ona 

Kafa yormaz adam ona 

Gözlerinin bademine 

Kurban olum özüm bari 

 

Geçen zamanı kim tutar 

Yüreğimde bin arzu var 

Menekşeyi katar katar 

Yar saçına düzüm bari 

 

Gözlerimi diktim yola 

Baktım acep geldi m’ola 

Nazın kadar sabrım ola 

Ki hasreti ezim bari 

  Göyçay, 1959 

 

 

İKİ GÖNÜL BİR OLURSA 

Kız uykudan uyandı 
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Saçını ördü geldi 

Bir at kapıya dayandı 

İşitti, gördü geldi 

 

Gözler gözle buluştu 

Çift yıldızla buluştu 

Bu ayrılık deminde 

Oğlan kızla buluştu 

 

Dilber güldü, gül açtı  

Sanki bülbül dil açtı 

Birden sarmaşık gibi 

Kol boyuna dolaştı 

 

Dedi, ayrılık demi 

Düşman çeksin sitemi 

Olsun şirin hayalin 

Bu gönlümün her demi 

 

Sen de, nerede olsan 

Gözünü çekme aydan 

Orda birleşecektir 

Gözlerimiz her zaman 

 

Dedi, sunam güzelsin 

Sevgilinin bahtı var 

Kız dedi, ah yaramaz 

Şakanın da vakti var 

 

Dağların kızı yine 

Baktı öz gökçeğine 

Gözboncuğu bağladı 

Atının pürçeğine 

 

Akşam inince çaya 

Çekilip bir duldaya 

Bu hasret gözlerimi 

Dikeceğim ben aya 

 

Bilirim tek değilsin 

Bu şerefli yolda sen 

Ömür sana ar olsun 

Başkasına eğilsen 

 

Oğlan dedi, Gülnar’ım 

Sözü iğneli yârim 

Bu vatana bağlıdır 

Benim ömrüm, baharım 

 

Gözler gözle buluştu 
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Çift yıldızla buluştu 

Sevdalılar baktı güldü 

Gönüllerde gül açtı 

  1941 

 

BEŞİK NAĞMESİ 

Gül açıldı çemende 

Layla balam a layla  

Gönül düşmez kemende 

Layla balam a layla 

 

Sen ömrümün gülü, sen 

Bahçemin bülbülü sen 

Gül dudağın gülünce 

Neylersin sümbülü sen 

 

Layla gülüm a layla 

Şirin dilim a layla 

 

Güneşli gündüz senin 

Dere senin düz senin 

İle sevinç getiren 

Bu hoş günümüz senin 

 

Layla kuzum a layla 

Ala gözlüm a layla 

 

Sen doğdun ya bahtiyar 

Beşiğin gülü, bahar 

Sen hele büyü, yaşa  

Nurlu geleceğin var 

 

Layla ceylan a layla 

Sana kurban a layla 

 

Bir sevinç var sesinde 

Yüzünde nefesinde 

Ne tatlıdır yaşamak 

Özgürlük ülkesinde 

 

Layla beşiğim layla 

Evim eşiğim layla 

  1938 

 

 

GÖYÇAY’IM 

Yaşlı bir hemşerim: Ey vatan oğlu 

Sen öz yurdumuzu yazmazsın niye 
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Bizim, bu Göyçay’ın güzellikleri 

Yakışmaz mı senin şiirlerine 

 

Düşündüm, ihtiyarın bu sözlerinde 

Bin sitem olsa da bir hakikat var 

Bir şiirin mısraları gibi Göyçay’da 

Yol boyunca dizilmiş ulu çınarlar 

 

Narının şöhreti sarmış her yanı 

Kadife güllerin kokusu ne hoş olur 

Her kim bir güz vakti bağlara girse 

Ayva kokusundan tam sarhoş olur 

 

Dedim: Tamam ihtiyar, borcum olsun 

Yazacağım Göyçay’ın adını bir şiire 

Ama siz de söz verin, Potu köyünde,  

Adına layık bir heykel dikin, Kantemir’e 

 

Gün geçti, ömürden koptu yapraklar 

Her taraf sonbahar nefesi oldu  

Gidenler ayrıldı, kalanlar kaldı 

Vade geldi çattı, vakit de doldu 

 

Bir mermer üstünde Gafur Kantemir 

Bakıyor değişen eski yurduna 

İhtiyarın dediği hakikat oldu 

Ya şairin vaadi, söz verdi ona… 

 

Göyçay’a yazmak istedim bu şiiri 

Karşımda canlandı vatan toprağı 

Bir köyün, bir ilin, obanın değil 

Azerbaycan’ımın bahçesi bağı 

 

Nasıl ayırayım, ben vatan toprağı 

Bu Şeki, bu Ereş, bu Şirvan diye 

Nasıl nağme koşmayayım yurduma 

Bu Karabağ, bu Gence, Nahçivan diye    

 

Göyçay vatanımın bir parçasıdır 

Burada doğmuşum, boy atmışım ben 

Ana gibi aziz, güzel olsa da  

Ayıramam onu büyük vatandan 

  

Ben burdan giderken böyle değildi 

Şimdi Göyçay büyük bir şehir olmuş 

Geniş sokakların her iki yanı 

Büyük binalarla, evlerle dolmuş 

 

Kırmızı kravatlı öğrencileri 

Gördüm dört bir yanda ben deste deste 
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Bir yanda uzaydan bahseden gençler 

Bir yanda yükselir Kesme Şikeste 

 

Ulu çınarlarının, şirin narının 

Şöhreti yayılmış ülkeye, ancak 

Göyçay’ın en büyük şöhreti şanı 

İnsandır, yine de insan olacak 

 

İşte bu toprağın koynunda bir gün 

Hebibî, Fuzulî dünyaya gelmiş 

Buradan yurdumun gayretli oğlu 

Hesen Bey Zerdabî çıkıp yükselmiş 

 

Burada Kantemir’in günleri geçmiş 

Abdulla Faruk’un şiiri yeşermiş 

İsmayil Soltan’ın nağmelerine, 

Oynak besteleri bu toprak vermiş 

 

Göyçay akşamının hazinliğini 

Herkes duyar “Bakü Geceleri’nde” 

Doğduğum toprağın nefesi vardır 

Göyçay’ın yemyeşil küçelerinde 

 

İskender Coşkun’u, anmadım hele 

Köpüklü sular gibi dağda akışır 

Vatan davasına yiğitler veren 

Göyçay’ın şanına destan yakışır 

 

Bu topraktan, sudan alıp nağmeyi 

Dünyayı dolaştı bu şiirlerim 

Bozdağ eteğinde sessiz uyuyor 

Vatanın şair oğlu, Eli Kerim 

 

Altmışıncı yaşım, kapı ağzında 

Belki bu gün, belki de yarın gelir 

Bu vakte dek, az, çok ne yazmış isem 

Hepsi doğma vatanım şerefinedir 

 

Ömür vefa ettikçe anlatırım   

Bu yurdun kıymetli insanlarını 

Asla unutmadım kadim Potu da 

Anmadan geçemem ‘Buğur narını’ 

 

 

SAVAŞÇININ ANDI 

Sevgilim, elveda, diyemem sana 

Yakın bir zamanda görüşürüz biz 

Güneş ülkesine, nur ülkesine 

Yayılır bahtiyar, zafer nağmemiz 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

Resul Rıza. Gecenin suskun nağmasi. Türkce 

 

 

Vatan toprağının özgür balası 

Elimi sıkarsın yiğitler gibi 

Güler gözlerinde zafer sevdası 

Açılan ümitli bir seher gibi  

 

Ant olsun toprağa, ant olsun suya, 

Körpe dudakların tebessümüne 

Ant olsun gönlümde coşan duyguya 

Ant olsun kalbimde kabaran kine 

 

Şanlı bayrağımın şafak rengine 

Bu koynu baharlı, yere ant olsun 

Azatlık sözünün hoş ahengine 

Şen nağmelere, şiire ant olsun 

 

Ant olsun vatana, yârin gözüne 

Ant olsun anamın temiz sütüne 

Yüz yara alsam da ben ölmem yine 

Basmadan yüz düşman cesedine 

 

Saçındaki her tüy, birer can olsa 

Bırakmam düşmandan bir tane nişan 

Halkın öz aşkıdır, vatan aşkıdır 

Bizim gönlümüzde bu gün tutuşan 

   1941 

 

 

 

SAMUR DEVECİ KANALI 

Ovalar bezensin halılar gibi 

Kışlar geçsin, yeşil bir bahar gibi 

Basarak bağrına seni yar gibi 

Suya hasret çeken çöller sevinsin 

 

Bağ bahçe dağıtmış, kendi gönlünce, 

Her ağaç altında sen dinlenince, 

Seher vakti şırıl şırıl sesin gelince 

Menekşeler gülsün, güller sevinsin 

 

Kumlu sahraların göğsüne yatmış 

Taze dallar gibi kol kanat atmış 

Bin yıllık toprağa, yeni can katmış 

Aktıkça, bahtiyar eller sevinsin 

 

 Bakü’nün boynuna dolan kol gibi 

Anasına hasret bir oğul gibi 

Baş eğsin kuraklık sana, kul gibi 

Günler ferahlasın, yıllar sevinsin 
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Sana emek vermiş her can her insan 

Doyunca kullansın serin suyundan 

Kıvrıla kıvrıla aktığın zaman 

Seni anlatacak diller sevinsin 

 

Aylı gecelerde yıldızdan kemer 

Takıp, raks eylesin suda haleler 

Yüzün lale gibi yanar her seher 

Yanağından öpen yeller sevinsin 

 

Geçmişin ışıksız çırası sönsün  

Burada geceler gündüze dönsün 

Bu ak günleriyle yurdum övünsün 

Nağmeler çağlasın, teller sevinsin  

   Guba,29 Ekim 1939 

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLAR 

Bahar dalı çiçek çiçek 

Yaz dalı yaprak yaprak 

Güz meyvesi güzel, gökçek 

Yeni bağlar, ulu bağlar 

Koynu nimet dolu bağlar 

 

Gölgelerin serin serin 

Bir âlemdir her seherin 

Ekşi, tatlı meyvelerin 

Bin bir derde şifa bağlar 

Koynu dolu sefa bağlar 

 

Ağaçların güler yüzü 

Ayva, elma dizi dizi 

Narı, armudu cevizi 

Güzün sarı gazel bağlar 

Birbirinden güzel bağlar 

   1959 

 

 

SALKIM SÖĞÜDÜN SARI YAPRAKLARI 

Dalların salkım salkım 

Salınmış suya 
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Bilmem hazan korkusu ya 

Muhabbettir, onları dizi dizi 

Destelemiş, koymuş yan yana, 

Koynuna almış seni 

Durgun su, gümüş ayna, 

İnce dallarına sarı şallar gibi 

Dizilmiş yaprakların, 

Dudaklarını uzatıp 

Su içiyorlar 

Sağa sola baka baka, 

Belki de saygıyla baş eğiyorlar 

Köklerinin beşiği olan toprağa, 

Sana boş yere 

“Mecnun söğüt” dememişler 

Sende bir âşık hüznü 

Bir hazan rikkati var 

Keder vermez görünüşün, 

Ancak düşündürür beni 

Seher hayat, 

Gurub ölüm, 

Gündüzlerin gecelerin 

Bin insan ömrü boyunca, 

Bin yıllarca  

Tükenmeyen sorularla 

Beni imtihana çeker, 

Gönlüme ilişip asılı kalır, 

Meyve vermez diye senden 

Yüz çevirmedim 

Bilirim 

Meyveler çeşit çeşittir 

Dallar var  

Meyveye hasret 

Dallar var 

Meyvenin ağırlığından 

Telef olur, kırılır 

Meyve var koklayıp ‘oh’ çektim 

Meyve var 

Baktım, dermedim, 

Olmasa da meyven senin 

Ne güzeldir 

Gölgesi nakış nakış 

Nazenin yaprakların, 

Bir hafifçe yel olup 

Fısıldasam senin kulaklarına 

-Mecnun söğüt, gam yeme 

Az kaldı 

Bahara 

Az kaldı 

Yeni yapraklara  

  1962 
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SOKAĞIMIZIN ADI 

Ben kırmızı kiremitli bir evde 

Doğmuşum, 

O zaman 

Gölgesi meydan çınarın, 

Suyu derman  

Gülayşe narın 

Şöhreti hele 

Gezmiyordu dilden dile, 

Sokağımızın adı 

Değildi böyle, 

Arvanüstü diyorlardı 

Bizim mahalleye 

Arvan çayının kenarındaydı, 

Yüz meyvenin  

Yüz adı vardı, 

Renginden  

Tadından dolayı, 

Yıllar gezdirdi beni 

Anıların uçurum yollarında 

Ancak 

Hasretim 

Dillendi hazin hazin, 

Düşüncem 

Rüzgârın savurduğu 

Bir kelep yün gibi 

Dolaştı kaldı 

Çifte arkın karşısındaki  

Böğürtlen çalısına, 

Şimdi yıllar geçmiş 

Çok şey değişmiş 

Sokağımızın bir adı var 

‘Fuzulî’ 

Öyle sevindim ki bu ada 

Fuzulî bu sokakta 

Yaşamış olmasa da 

  1961 

 

 

 

SENİ DÜŞÜNÜRKEN 

Lacivert göklerin eteklerini 

Sarmış altın saçaklı bir perde 

Güneşin son kızıl ışıklarını 

Ateşli bulutların öptüğü yerde 
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Uzaklarda naz ile salınarak 

Mavi atlas göğsünde dalgaların 

Akşamın gölgesinde, mavi sabah 

Titriyor yelken, ak kanatlı, narin 

 

Sanki altın kanatlı şu kelebek 

Deniz gözlü bir mihriban çiçeğin 

Eğilen yaprağında titreyerek 

Koklamak ister, ateşböceğinin… 

 

Akşamın sırlı gözlerinde söner 

Bütün âlem muhabbetinle döner 

Bir sefa yurdunda sevimli melek 

Senin aşkınla mest olur, bu yürek 

    1932 

 

 

ÇINAR ÖMRÜ 

Ne sonbahar 

Ne kıştı 

Bir çınar kurumuştu, 

Ne suyunu kestiler  

Ne üstüne gölge düştü, 

Çınar ayakta ölmüştü, 

Ne yaprakları sarardı 

Dalları kırılmış gibi 

Ne gazel döktü, 

Sanki heybetli gövdesi üşümüştü, 

Çınar, beş yüz yıldan  

Bir yıl az 

Sadece bir yaz 

Daha az 

Yaşadı, 

“Amma da yaşadı ha” 

Yaşadı  

Uzaya, uzaya, 

Bu gecenin sabahı 

Çınarın ölüm günü, 

İlk filizinden 

İlk yaprağından başlamıştı, 

Asırlarca yaşadı bu ölüm 

Çınarın dallarında 

Gövdesinde, yaprağında, 

Bir an bile 

Bir gün bile 

Ayrılmadı çınardan, 

Çınar duymasın da bunu 

Ölüm kesti filiz filiz 

Yaprak yaprak 
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Budak budak yolunu, 

Bu kış, anlayan olmadı 

Çınarın kuruduğunu 

İlkbaharda gördüler ki, 

Dalları uyanmadı, 

Yapraklar yeşermedi, 

“Çınar uyudu mu ne” 

Günler geçti 

Ne dallarında sarı püsküller salındı 

Çınarın 

Ne gölgesi serildi, çimene 

Nakış nakış 

Geride kalmıştı 

Zemheri kılıçlı kış 

İlkbaharda gördüler ki 

Çınar kuruyup ölmüş 

Bir gece fırtınadan 

Dal dal dökülmüş, 

Ne boyundan şikâyeti vardı 

Çınarın 

Ne yücelikten, 

Çınar, beş, on insan ömrü 

Dört yüz doksan dokuz yıl 

Yapraklandı 

Sallandı 

Ağır ağır ırgalandı, 

Sessiz ve sakin öldü 

İhtiyarlıktan,  

Ne meydan gölgesi kaldı 

Ne narin, hafif yelden 

Bestelediği nağme, 

Titrek fısıltıları 

Ve acısı kaldı 

İnsanların kalbinde, 

Çınardan 

Hazin, bir de hatıra kaldı 

“Nasıl da serin gölgesi vardı” 

Dediler, 

Nice koyun kuzu 

Altında yatardı” 

Dediler 

“Nice nağmeler gelirdi ona 

Kuşlar kanadında” 

Dediler, 

Çınar gitti 

Gönüllerde acısı 

Yeri kaldı 

Dudaklarda, han çınarın 

Bahar nağmeleri kaldı, 

Elli yıl olsun, yüz yıl olsun 
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Nice asırlar olsun 

Ömrün bir ilk günü 

Bir de son günü var, 

Beş yüz yıldan, bir eksik 

Yaşadı çınar 

 

“Amma da yaşadı ha” 

Fırtınada kasırgada 

Eğilmedi, 

Acizlik, korku nedir 

Bilmedi, 

Yaşadı çınar gibi 

Dalları çetir çetir 

Gölgesi meydan, meydan, 

Biraz daha yaşaydı 

Böylece yaşayacaktı 

Kökü toprağa bağlı 

Ağırbaşlı  

Çınar gibi 

Müdrik babalar gibi, 

Gitti sessiz sedasız 

Yazık, acısı dolaştı 

Dudak dudak 

Çınar öldü, 

Dediler  

“Keşke bir yıl daha yaşasaydı” 

Ondan geriye 

Arzular kaldı, 

Dibinde kaynayan 

Bir pınar kaldı, 

Çınar ömrü gibi 

Olsun isterdim, ömrüm, 

Uzu yaşadığı için mi 

Hayır,  

Bir ömür ki 

Hatıralarda acısı, izi kalsın  

Başka ömürlerden çok, 

Bir ömür ki kimseye 

Zahmet vermemiş olsun, 

Bir ömür ki 

Hiç şikâyet etmemiş 

Kimseye baş eğmemiş olsun 

Bir ömür ki 

Hem yokuşu şerefli 

Hem sabırlı, inişi, 

Bir insan ömrü 

Kişi ölümü, kişi 
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ÜVERTÜR 

Siyah, beyaz, sarı 

Yeşil, kırmızı 

Her biri bir hatıraya bağlıdır, 

Biri hasretimizi,  biri derdimizi,  

Biri arzumuzu hatırlatır, 

Renklerde gizli bir mana arayıp 

Her renge bir anlam verenler var, 

Kim biliyor, kim denemiş 

Bunu ilk kez kim demiş 

Siyah: Matem 

Kırmızı: Bayram 

Sarı, nefret remziymiş, 

Kim bilir kim, 

Kendi keyfince 

Renkleri böyle damgalayıp 

Böyle ayıran, 

Kırmızı kan da olabilir 

Pahalı bir yüzük kaşı da 

Gözyaşı da, 

Siyah matem remzi de olabilir 

Muhabbet remzi de 

Nefret remzi de, 

Beyaz gözümüzün nurunu dökebilir de 

Çiçek çiçek bezeyebilir soframızı da, 

Biri, yeşil görür yaprağı 

Biri, kırmızı, 

Ancak yaprak kendi renginde kalır, 

Yeşerir, kızarır, sararır 

Renkler gönlümüzden geçer 

Sıcak, serin rüzgârlar gibi 

Nağmeler, kelimeler, sesler 

Kalbimize dolar tüm renkler gibi, 

Renkler ki uyandırır hatıraları 

Duyguları uyandırır, 
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Gördüğümüzden fazlasını  

Görmek istemez isek 

Her renk, bir boyadır, 

Renklerin de musiki gibi 

Sesi var, ahengi var 

Acının, sevincin ümidin de  

Rengi var, 

Düşündükçe açılır 

Elvan sayfaları renklerin 

Canlanır gözümüzde rengi 

Ömrün, mücadelenin, 

Kalbin, nefretin 

Gecenin, sabahın 

Ve insan kaderinin 

 

BEYAZ   

Uyuyan çocuğun tebessümü, 

Ümit, 

Karşılıksız iyilik, 

“Kanser değilsiniz” 

Sözlerinin söylendiği an 

İnsan saadetine sebep olan 

Her şey, 

Hatta 

Teselli için söylenmiş yalan 

Bir de  

Dost, insan 

 

SEVİNCE ÇALAN BEYAZ  

Nine kuşağı, 

Vatan toprağı, 

Çiçekli bahar dalı, 

Güvercin kanatları, 

Kuzey yamaçların karı, 

Bir çocuğun süte bulaşmış ağzı, 

Çorbaya kenardan batırıp çıkardığı 

Kaşıktan aldığı lezzet, 

Şüphelerin dağıldığı gün, 

Dost eli, 

Çözülen düğüm, 

İnsan adına layık 

İşler, işler, işler 

 

MUHABBETE ÇALAN BEYAZ  

Ömrün manası, 

Kalbin aynası, 
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Değeri ve pazarı olmayan var, 

Yalnız bir kalbin kapısına  

Uyan anahtar, 

Anlayan, duyan 

İnsan  

 

FİLDİŞİ BEYAZI 

Afrika’nın derdi, 

Dedemin sakal tarağı, 

Zencilerin talihi, 

Masalların masalı, 

Rüyalarda 

İnsanların arzularla visali, 

Ölümden gelen kazanç, kâr 

Zindan parmaklığı, 

İlmekli urgan, 

Zincir, kırbaç 

Fil ölümüne bahane, 

Hasret dünyası, 

Nakışlı, yedi kat küreciklerin 

Yedi yıllık zahmeti, 

Acıyla inleyen ülkelerin 

Sakine’si, Selman’ı, Ahmet’i 

   1963 

 

 

BOZ RENK 

Çoğunluğa karışıp yitenler, 

Her toprakta bitenler, 

Zayıf parmaklar arasında 

Sönen sigaranın uzun külü, 

Solmuş güller: Vazoda boynu bükülü 

Boş günler, 

Boş yürekler, 

Hem öyle, hem böyle insan 

Bildik, gönülsüz gülüş, 

Soğuk bir yalnızlıktan 

Saçlarda kalan gümüş, 

Yetim bir kız çocuğunun 

Yırtık çorabı, 

Zamanın renksizliği 

 

GÜMÜŞÎ 

Silahların faydasızlığı, 

Yaşlı bir erkeğin bıyığı,  

İlk öğretmenimizin 

Zamanın gerisinde kalan sureti, 
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Köpüklü dalgalar 

Dedemize ve ninemize dair hatıralar, 

Sisler içinde oynayan seher, 

Şeyh Şamil 

Ve onun kemerine asılan 

Kabzası işlemeli hançer, 

Rüzgâra tutulan 

Kavak yapraklarının 

Saklambaç oynaması, 

Gelin aynası, 

Kan ter içinde yorgunluk 

Ve uykusuz geceler 

Pahası, 

Kuzeyli rüzgârların soğuk üssü, 

Yorgun yolcuya yeni bir kuvvet veren 

Uzaklardaki tütsü, 

Altının küçük kardeşi, 

İnsanın belalı başı, 

 

 

FISTIKÎ YEŞİL 

İlkbaharda deniz, 

Uykusu yarım kalmış bahar, 

İhtirasla açılan dudaklar, 

Gazeller, 

Güzeller, 

İnsan bakışı, 

Salkım söğüt dallarında açan 

İlk yaprakların nakışı, 

Ela gözlerdeki keder, 

Gençlik düşüncelerinden  

Sahifeler 

 

 

MAVİ 

Dalgasız deniz, 

Istırapsız aşk, 

Derinliği gökyüzünün 

Degas’ın Rakkaseler’i 

Acemi bir ressamın çizdiği güneş, 

Gözlerin dinginliği, 

İnsan düşünceleri, 

Buz adaları arasında uzayan 

Sudan sokaklar 

 

TESELLİYE ÇALAN MAVİ 

Hastalıkların en dehşetlisi, 
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Boyun eğmekten kurtulma hissi, 

Yükü, Tebriz’de kalmış devenin 

Bir gün geleceğine olan inanç, 

Tatlı zehri aldanışın, 

Kızgın çölde 

Kaktüslerin nakışlı gölgeleri, 

Evi damlayanların 

Kalbine süzülen 

Göklerin maviliği, 

Bir de 

İnsan adına yakışmayan 

“Bana dokunmayan yılan…” 

 

HURMAYÎ 

Çölde deve kervanı, 

Babamın altın işlemeli Kur’anı, 

Sömürgeler, 

Mücadelelerin hiç sönmeyen ateşi, 

Toprağı yakıp kavuran sıcak, 

Tesellisiz dert, 

Ağır salkımlarını 

Yeşil yaprakları arasına alan 

Ve uzadıkça uzayan 

Fil hortumu, ağaçların 

Kederi çökmüş yüzler, 

Gözler, gözler, gözler, 

 

AÇIK KAHVERENGİ 

Güneşin, çöle inen 

Gazabı, 

Balzac’a dair hatıralar 

Yanmış yürekler, 

Sönmüş gezegenler, 

Haiti adasında 

Gauguin’in ayak izleri, 

Umman olan gözyaşı, 

Milyonlarca mezar taşı, 

Namert gülüşü, 

Cehennem şubesi yeryüzünün, 

Gülen, ağlayan 

İnsan, insan, insan 

 

 

TURUNCU 

Bin bir gece masalları, 

Akşamüstü yağan kar, 

Horasan kürkü, 
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Boğucu sıcak, 

Bir aylık kuzusu, kesilen 

Bir koyunun melemesi, 

Mestan kedinin 

İşvesi, 

Sevdiğimiz kadının 

Hayalimizden geçen gölgesi, 

Varılması imkânsız 

Hatıralar ülkesi 

 

KIZIL 

Arkadan vurulan bıçak, 

Pahalı bir bilezik, 

Lacivertte gizlenen yeşil, 

Küçüğün üvey kardeşi, 

Güneşle boyanan saçlar, 

Güneyli ağaçlar, 

Suda boğulanların 

Ümitle sarıldığı saman, 

Yalnız insan 

Yalnız insan 

 

KIRMIZI 

İdam mahkûmunun  

Bir anlık rüyası, 

Aylı gecedeki bulut oyası, 

Cömertliği toprağın, 

Van Gogh’un ‘Ayçiçekleri’ 

Aşkın, parmağa geçen 

Damgası, 

Kul ağası, 

Söz bezeği, 

Otsuz ağaçsız çöllerdeki 

Hayvan tezeği, 

Ekin destesi, 

Buğday başağı, 

Saçların saçağı 

Kahramanın gözyaşı, 

Ölümünden kaçanın 

Ödül konulan başı, 

Şarabın yaşı, 

Zaman, 

Müzede uyuklayan taht, 

Gümüşün büyük kardeşi, 

Cinayetin yaşıdır. 

 

SARI 
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Dolgun taneli başak denizi, 

Sakat bir çocuk anasının benzi, 

Güze uğramış ağaçlar, 

Ekmeğini, güçlülere kaptıran açlar, 

Sevgiye gölge düşüren 

Şıngırtılı metal, 

Hayattan kopan hayal, 

Tellerin feryadı, 

Yol bekleyen gözler, 

Betonu çatlatan nergisler, 

Debussy’nin Kızıl Saçlar’ı, 

Kasabın ayağına varan 

Gafil öküzler, 

Akıllı deli, 

İnsan emeli 

 

 

SAMAN SARISI 

Doğduğu evin 

Çıplak duvarlarına hasret, 

Pişmanlık kokan hakikat, 

Gurubun şafaklarında 

Yaralı kalbine meydan okuyan 

Nazım Hikmet, 

Ve onun sancılı muhabbeti, 

Bir harmanı 

Bir külfete 

Bir doyumluk olmayan 

Arpa destesi, 

Kış güneşi, 

Gökyüzünde görünen bir an  

Ve kaybolan  

Hilal, 

Acı hatıraların yadigârı 

Dostlara, insanlara, 

Göze görünmeyen 

Yanıp sönmeyen 

Yara, 

Bir tel ki  

Artık gereği yok 

Soğumuş parmaklara, 

Güneşsiz sarmaşıklar, 

Nağmesini yitiren âşıklar, 

Bir de saman sarısı 

Doyumsuz büyük insanın 

Son aşkı 

Son ağrısı 

 

MENEKŞEVÎ 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında 

 

Resul Rıza. Gecenin suskun nağmasi. Türkce 

 

Kış günlerinde bahar kokusu, 

Ayaz korkusu, 

Hicran korkusu, 

Beyaz kırağıda  

Yıkanan güneş, 

Ela gözlerin gazabı, 

Kırılan tel, 

Boynu bükük yetim, 

Gökyüzünde turna katarı, 

Bir de  

Ninemin 

Düğümlenen 

Dolaştıkça  

Dolaşan ipi 

 

 

MOR 

Ayyaş burnu, 

İlk ders günü 

Gözyaşına sebep olan leke 

Ve çocuk ellerindeki nakış, 

Güneşli zambaklar, 

Eğri büğrü urganla 

Göğe asılan dağlar 

 

 

 

 

KINA RENGİ 

Zengin sofranın süsü, 

Ağır yük altında ezilip 

Matlaşan mavi, 

Denizin gazabı, 

Halıya sırınmış ilmekler, 

İhtiraslı bir öpüşün acı hatırası, 

Gözlerin danteli 

Zulüm tebaası 

Aylı gecede 

Karlı dağ tepesi 

 

 

PEMBE 

Bülbüle atılan iftiralar, 

Ucuz saadet, 

Tasasız köy 
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Ve onu tasvir eden ahmak, 

Arpa suyunun lezzeti, 

Sıradan dostun ülfeti, 

Karyolanın örtüsü, 

Vurulan bir angudun 

Göğe savrulan tüyü, 

Ömer Hayyam 

Ve onun şarap testisi, 

Nadanlar hayalinde 

Gündüzle gecenin ayrımına dökülen 

Şarap, 

Riyakâr çeşmesi, 

Sayfası çok, içi boş kitap, 

Hoş kokulu yapraklar, 

Kızılgül tufanı 

Yorgunluktan 

Muhabbetten kızaran 

Yanaklar, 

Haya, 

Can kurtaran boya 

 

KAN KIRMIZI 

Unutulmaz manzara, 

Su verilen demir, 

İnsan yuvasına 

Promete armağanı, 

Dağlarda kan gölü laleler, 

Ovad ve onun felaketi  

Kavgacı çocuk, 

Katil elinde bıçak, 

Yağmurlu günde, silahlı isyan, 

Kanlı savaşta halkın öfkesi, 

Kısa manzumu doğru sözün, 

Zafer bayramlarının resmigeçidi, 

Kerpiç evli köyün 

Minareli mescidi, 

Bir de insan süsü 

 

 

ÜMİDE ÇALAN KIRMIZI 

Uzak yıldızların yakın yolu, 

Bir de insan 

Alnı açık 

Gözleri saygı dolu 

 

FİRUZE 

Hatıralarda kalan aşk acıları, 
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Denizin süsü, 

Yeşil abajurdan 

Mavi duvara düşen 

Lamba ışığı, 

Yoksul kız parmaklarının hasreti, 

Cefer Cabbarlı’nın Bakü’sü, 

Dünyadaki gözlerden 

Sade ikisi 

 

İNANCA ÇALAN KIRMIZI 

Tahammül, 

Güneş içen gül, 

Ümit yolu, 

Geniş meydan, nağme dolu, 

Kurşunların, vaatlerin iflası, 

Kalbi hızla çarpan babanın 

İlk evladı, 

İnsan adı, 

Ölüm tadı, 

İnsana şefkat, 

Çıplak hakikat 

 

İNNABİ 

İki nefer 

Gezdiler  

Dağı, dereyi 

Yolu bulamadılar, 

Gece kesmişti yanı yöreyi, 

Ufka saplanınca seher 

Yolu buldu 

İki nefer 

 

SUMAKÎ 

Ninemin gelinlik şalı, 

Kebap kokusu, 

Savaştan çıkan kırat’ın nalı, 

Gecenin tabutuna sarılan örtü, 

Kasap satırı altında kütük, 

Dudaklar, tırnaklar 

Yaralı av izinde, kar 

 

KIRMIZI VE SİYAH 

O gelince ümit giderdi, 

O gelince direndi, 
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Nefesi aynayı bile 

Buğulandırmayan hastanın 

Damarına akınca 

Kan, 

Ümit döndü geri, 

İnsanların gözünde göründü 

Bakışında, yüzünde göründü 

Buz nefesli karartı 

Çekildi kapıdan 

Yavaş yavaş, 

Ve pişman 

Derin bir nefes aldı insan 

 

 

SİYAH 

Namert düşman, 

Şuur altında korku, 

Sonsuz ayrılığın acısı, 

Yaşamak için sürünenlerin çoğu 

(Sakat olup sürünenler hariç) 

Beyaz yalan, 

Aşığın dudaklar yakan ‘ahı’ 

İdam sabahı, 

Kirli sözler, 

Gözlerin alevi, 

Saçlar, kaşlar, 

Avcıdan kaçan 

Nefes nefese kalan 

Ceylanın eti, 

Bir de 

Kimi insanın niyeti 

 

DERDE ÇALAN SİYAH 

Hasret gözler, 

Perişan saçlar, 

Titrek dudaklar, 

Hız çağında lider olan çolaklar, 

Sağır kulaklar, 

Kırılmış tomurcuk dallar, 

Nağmesiz dağlar, 

Soğulmuş pınarlar, 

Avsız avlaklar, 

Odsuz ocaklar, 

Yaşayası ölüler, 

Ölesi sağlar, 

Dili, ‘Âli Meclislerden’ kovulan 

Kollarına pranga vurulan 

Halklar 
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ALACA 

İnsan ömrü, 

Talihin cevri, 

Ananeci muteberin odaları,  

Arzular, ümitler, 

Arşiv kafeslerinde bekleyen 

El yazmaları, 

Gökte bulut yaması, 

Benekli domuz, 

Hatıralarda kalan 

İdealimiz, yolumuz, 

Sonsuzluğun, gece gündüz sayfaları 

Çilli adamın yüzü, 

Güve düşmüş deri, 

Uzun kız çorabının 

Püsküllü bağı, 

Sevincin, kederin 

İnancın, yeisin 

Her hali, 

Zebra balası, 

Yaşlısıyla genciyle 

Hoş bahtların gülüşü 

Bedbahtların yası  

İnsan dünyası 

 

DEĞMESİN YAĞLI BOYA 

Dudaklara yapışan tebessüm, 

Bukalemunlar 

Tecrübeli maymunlar, 

Siyah yoğurt 

Beyaz kurum 

Yenilesi kum 

Sahte sevgi, 

Yalancı alkışlar, 

İnsan kalbinin 

Boş olduğu anlar, 

Fil görünen pireler, 

Semed Mensur’a dair hatıralar 

Hakikat gibi yalanlar 

Şalvarlı, yelekli 

Donlu, gömlekli adamlar 

Her çeşit boya, 

Toydan yasa 

Yastan toya 

Koşan ayaklar 

  1960-1962 
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KIZIL GÜL OLMAYAYDI 

Gece, kapım vuruldu 

Acaba kimdi gelen, 

-Kimsin 

-Ben 

Açtım kapıyı 

Baktım 

Baktım 

Hayır, tanıyamadım, 

Karanlıktan korkan bir çocuk gibi 

Çekildim adım adım, 

Belki de ışık azdı, 

Yılların ötesinden 

Gelen yorgun yolcuyu 

Böyle zayıf ışıkta 

Tanımak imkânsızdı, 

Başımı kaldırınca 

Gözlerim bir anda 

Gözlerine ulaştı, 

Sanki birisi, aniden 

Eski, tanış kitabın 

Sayfalarını açtı, 

Ve birden kapandı kitap 

Şimdi yiğitsen, oğul 

Bin bir varak içinden 

O sayfayı bul, 

-Selam 

-Selam, buyurun 

Sırtında yamalı palto 

Başındaki eski şal, 

Ne ipekti, ne de yün, 
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Saçları, ağarmış 

Yıllara bağlı kalmış, 

Parlaklığını kaybetmiş 

Gümüş gibi, 

Gözleri, bir çift yıldız 

Kuyuya düşmüş gibi, 

Malûmdur ki ak saçlar 

İnsanları ayıran 

Bir işaret, nişan değil, 

Ne ipek ne yün olan 

Siyah bir şal da… 

Karanlık bir gecede 

Dalgaların köpüğü 

Bir işaret olur mu, 

Yolunda gemicinin, 

-Paltonu ver, asayım 

-Hayır, hayır 

Kendim asarım, gardaş, 

Kendi astı paltoyu 

Sonra da yavaş yavaş 

Odada göz gezdirdi 

Dudakları titredi, 

Ve birden yüzüme baktı 

Sanki o an 

Oyuncağı kırılan 

Bir çocuk gibi 

Hıçkıracaktı 

Bıraksan  

İçli içli 

Ağlayacaktı 

Bir süre dinlendi,   

Sonra hafif bir tebessüm 

Kondu dudaklarına, 

O an hatıraların 

Karmaşık yollarında 

Bir fener yanıp söndü 

O, aydınlık içinde 

Görünen her ne ise 

Bana tanış göründü 

Bana aziz göründü, 

Mümkün müydü, bir ağır 

Mezar taşı altından, 

Yıllar önce yok olan 

Bir insanı kaldırıp 

Bu güne getireler 

Uzak nisyan denizinin 

Soğuk dalgalarından 

Çıktı 

Geldi, 

Karşıma dikildi 
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Hatıralar, 

Yıllar devrildi geri 

Hatıralar, yılların 

Ardından aştı geldi, 

 

-Siyah saçlar 

Hazin, gamlı bakışlar 

Bir de 

O saçların gölgesinde titreyen 

Seni okşayan 

Sana sevgi destanı söyleyen 

Eller, 

Onun elleri, 

Bir çocuk gibi ağlamaklı 

O zavallının elleri… 

-Tanıdınız mı, dedin 

-Tanıdım, geç içeri 

Bu sen idin 

Dilber 

Mikail Müşfik’in Dilber’i 

Baktım sana 

Bilmiyorum, bir saat 

Ya da bir an, 

Heyecanla 

Hayran, hayran, 

Sanki 

Karşımda canlanan 

İnsan değil, suretti 

Yarı aydınlık dairede 

Sesimizi işitti, 

Koşup geldi eşim, şaire de 

Görünce seni, birden 

Şaşırdı, dondu kaldı 

Sonra açıp kollarını, 

Kırılmış bir dal gibi 

Senin boynuna saldı, 

Yüzünü çevirdi yana 

Vücudu titredi, esti 

Sen de eş oldun ona, 

Sanki gözyaşlarınız 

Sözün yolunu kesti  

Döküldü damla damla 

Dert ki oyun oynar 

Adamla… 

Neden sonra 

Sanki dili açıldı, 

Kendine geldi 

Hayli baktı gözüne 

-Hoş geldin Dilber, dedi 

Sanki O, da 
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O sert boranda, karda 

Yollarına ebedi 

Hicran gölgesi düşmüş 

O kederli, korkulu 

Ümitli uzaklarda 

Bizimle birlikte sevindi 

Bizimle kederlendi, 

-Gel azizim, dedi, gel 

Ömrün vefası budur 

Gel, otur 

Çöktü ortalığa 

Derin bir sükût 

Aciz bir düşman gibi 

Merhametsiz amansız  

Bir sükût 

Nihayetsiz, zamansız 

Bir sükût 

Ah, 

Bu sükûtun dili yansın 

Yakar bizi köz gibi, 

Yakar 

Nadan ağızlardan 

Çıkan söz gibi 

Elime köz alıp ben 

Tutabilirim 

Bir zaman 

Bırakmam kor ateşi 

Dişlerimi sıkarım 

Ne kadar sızlasa yaram 

Ne kadar çok yansa da 

Bir iki saniye 

Tutup nefesimi 

Asla çıkarmam sesimi 

Lakin böyle bir sükûta 

Ne tabanım var 

Ne tavanım 

Ne de kararım, 

Sanki  

Dil dil sesleniyor 

Her bir hücremde 

Göz göz olan yaralarım, 

Konuş 

Bir söz olsun 

Hiç olmazsa  

Sitem et bana, 

Kına, 

Konuş 

Bir şeyler söyle 

Kurtar beni bu gamdan 

Merhamet eyle, 
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Gözlerinde nefrete razıyım 

Sözlerinde hiddete razıyım 

Bakma böyle melül melül 

Gözlerini yollara diken 

Ümitsiz gibi, 

Öfkeni biriktir içinde 

Ve çevir en acı sözlere 

Bıçak gibi  

Sapla göğsüme, 

Bir tokat gibi vur 

Yüzüme 

Bir taş gibi at üstüme  

At üstüme deste deste 

Duysun herkes 

Yeter ki bu sükûtu kes 

Konuş,  

Söyle… 

Susuyor oda 

Susuyor hava 

Susuyor duvar 

Susuyor tavan 

Susuyorsun sen de, 

Ben derdini biliyorum 

Sen söylemesen de, 

Istırabı tebessüme çevirip 

Uzun yıllar boyunca 

Bekledin sen,  

Şimdi korkuyorsun 

Bütün olup biteni 

Hatırlayıp, söylesen 

Belki de o sözler 

Yakar, dilini kül eder, 

Bir kelime olsun söyle,  

Sor 

Birazcık konuş 

Yoksa senin hediyen 

Bu hüzünlü sükût mu, 

Bu mu gamlı yollardan 

Geçirip getirdiğin, 

Yoksa mosmor olan 

O dudaklarınla sen, 

Yılların acısını 

Bu taş gibi sükûtun 

Ardında mı sakladın 

Bu yüzden mi susuyorsun, 

 

Gözyaşına hasret kalalı 

Yola bakan o gözlerin 

Feryat alevlerinde 

Yanıp küle dönmüştür 
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Tüm arzuların 

Ümitlerin 

Sözlerin 

-Ne olur, diyorum 

Ne olur 

Bir kez konuşsun 

Sorsun, 

Yok, 

Susuyorsun… 

O zaman beni dinle 

Sözlerime kulak as 

Anla beni ne olur,  

Sabret, sözlerim  

Dağınık olursa biraz… 

Bakü’ye yeni gelmiştim 

Yeni işe girmiştim 

Başımda köy havası 

Bir de her riyadan uzak 

Gençlik sevdası, 

Hem saf kalpli idim 

Hem de gururlu, 

Şüphe ile bakardım 

Her mini etekli kıza 

Her saçı uzun oğlana, 

Bir gün tanıştık onunla 

Bir yaz sabahı 

Genç İşçi’de, 

Hemen merhem oldu 

Birbirine 

Gönlümüzün gözü de 

Kalbimizin özü de, 

Ben tashih ederdim, 

Cildim bozulur diye 

Aylarca çay içemeyen 

Elif’i,  Be’den seçemeyen 

Nazik, sekreter hanımın 

Birbirine kattığı varakları, 

Dışarıda ılık bir güneş 

Ağaçlara yaprak yaprak 

Çiçek çiçek 

Paylıyordu baharı, 

Masamın yanına geldi, 

Ve elini uzattı, dedi 

-Mikail Müşfik, 

Sonra ilave etti, 

-Şairsen, oğul  

Adıma kafiye bul, 

Dedim 

-Ağırdır bu yük! 

-Aferin, aferin diye 
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Güldü, kendinden geçercesine 

Bu beklenmedik kafiyeye, 

 Sonra arkadaşlarıyla çıkıp gitti, 

Dostluğumuz 

Böyle başladı 

Sonra da yıllar boyu 

Şiirin sesi 

Şiirin nefesi 

Şiirin tadı  

Besledi bu dostluğu, 

Bahar oldu, kış oldu 

Yağmur oldu, yağış oldu 

Ayrılmadık bir daha, 

O gün  

Tanıştığımızda biz 

Odada talihi kötü 

Bir şair daha vardı 

Çabuk öfkelenir,  

Çabuk kızardı, 

Şimdi yok o şair de, 

Fırtınalı yıllar onu 

Yaralı av gibi  

Önüne kattı, 

 Ömrünü parça parça 

Tike tike koparttı, 

‘Vatan haini’ dediler,  ona 

Bin bir iftira attılar 

Bin bir kara çaldılar 

Ailesine, ecdadına,  

O, genç ömrünü 

Kurban etti 

Vatan yolunda, 

Çiçekli bir bahar akşamı, 

Ah, herkes olabilseydi keşke 

Onun gibi vatanperver, 

Onu yuttu cephede 

Lavlar, alevler 

Evet, 

Hayatın bir diyeti var 

Gamlı bir hikâyeti var 

Az değildi dostlar 

İyisi 

Kötüsü 

Benim de onun da dost sandığı… 

Lakin ağır oluyor güzel dostun 

Ölümü, ayrılığı  

Dostumuzun biri de 

Şakacı bir adamdı 

İddiasız, kibirsiz 

Yüzü güleç 
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Kalbi temiz 

Ama birazcık hasis 

Birazcık diyorum, çünkü 

Ondan hasislerini gördüm, 

Bir tek kelamı vardı 

Cömertlikle paylardı 

‘Gam sizden uzak olsun’ 

Evet, böyle bir dostumuz vardı 

Sevinince sevinirdi bizimle 

Üzülünce üzülürdü 

 Sözleri de tatlı, şirin 

Ancak tez attı 

Taşını şiirin, 

Şiir meydanında 

Pek göze çapmadı adı 

Belki bu da onu 

O belalı yılların  

Tufanından sakladı, 

Duldalandı 

Sakin mahallesinde nesirin, 

Ömrünü tamamladı 

Yel vurdukça sarsılan 

Bir kulübede, 

Üstünde eski bir hasırın, 

Bir daha vardı 

Kaşları çatık 

Azgın suratlı 

Herkes haksız 

Bir O haklı, 

Yettiğine uzanır 

Yetmediğine taş atardı, 

Düşman bildiğine, amansız, 

Dosta yavaş atardı 

Ama atardı, 

Hem şaire 

Hem romancıya 

Hem münekkide… 

Dili de tatlıydı, 

Sanırsın şekerli badem içi 

Şiirimize 

İçten yaklaşırdı 

Doğru söylese de 

Söylemese de 

Dediklerine yürekten inanırdı, 

Biri daha vardı 

Konuşunca 

Dili dudağı titrerdi 

Ne düşmanlığından korkulurdu 

Ne dostluğu muteberdi, 

Hem şiiri dillerde gezerdi 
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Hem adı, 

Ne yazık ki 

Bir sırrı, bir haberi 

Beş dakika olsun 

İçinde saklamadı, 

Biri daha vardı 

Allah göstermesin 

Birden aklımdan çıkar 

Adını anmadan geçerim, 

Onun adını anmazsam 

Bu diyardan göçerim, 

Muteberdir doğruyu söyleyen insan, 

Ne yalan söyleyeyim 

Bir tek ondan korkarım yeryüzünde 

Bir tek ondan, 

Ne gücünden dolayı 

Ne bildiğinden 

Kötü söylese de 

“Can” dese de 

Batardı dilindeki iğne 

Gün olur yanından 

Bismillah deyip uzaklaş 

Gün olur, sessiz sakindir 

Yaklaş, 

Bir de şair yürekli 

Bedbaht adam 

Adaletsizlik olur 

Eğer adını anmasam 

Evet, şair idi 

Nağmeleri  

gah coşkun sel olurdu 

Gah deli bir yel olurdu 

Gah inlerdi hazin hazin 

Savrulmamış harmanıydı şiirimizin 

Şiiri, derlerdi, biraz garipti 

Biraz da basit kaldı 

Yüz adamın çekemeyeceği 

Eleştiri yükünü 

Tek başına göğüsledi 

Kendi boynuna aldı, 

Şulesi kendi dibini 

Aydınlatmayan adam, 

Ağzına kötü söz almadan 

Ayağına balta vurmadan 

Rahatlamayan 

Bedbaht adam, 

Gâh dolaştı 

Gâh dalaştı 

Endişeyle yaşadı, 

Gâh dilini yaktı sözü 
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Gâh gözleri yaşardı 

Hadi’ye, Khaadi dedi 

Şeytana Çort 

Zamanın tekerinden yapışan 

Sanço’suz 

Rossiant’sız 

Don Kişot, 

 Üstüne çirkef attı 

Nice soyu na malûm 

Nice içi çürümüş tohum, 

Dostlarımız çok idi 

Eskisi 

Yenisi vardı, 

Onlar ki şiiri, sanatı 

Çok seven adamlardı, 

Yalandır, hayır, yalandır 

Dostluk ne üç elmadır 

Ne de kabzasından 

İki elle kavranmış hançer, 

Dostluk asla kırılmaz 

Büyük amaç uğruna 

Atan, yürek ipiyle 

Bağlanmış ise eğer, 

Dostluk var ki 

Tufanlar, fırtınalar 

Deviremez, yıkamaz 

Dostluk var ki 

Zamanın sınavından çıkamaz, 

Dostluklar çeşitli olur 

Tıpkı düşmanlık gibi 

Dost var ayrılmaz senden 

Kemikle ilik gibi, 

Dost var, sadece adı dost 

Kendi sonbahar yeli 

Bahar bulutu gibi 

Tez coşar, tezce soğur 

Her arzusu, emeli, 

Dostluk yanan ocaktır 

Gür olursa alevi 

Onu daha da coşturur 

Aniden çıkan rüzgâr, 

Ocak külhana döner, 

Közünü kül örterse 

Duman bastırırsa alevi 

Hafif bir yelde söner, 

Küsenler de oldu 

İnsan muhabbetine, 

Az mı gölge saldılar 

İnsan ünsiyetine 

İnsan sadakatine, 
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Namertsiz devir mi var,  

Hangi ülkede yok, 

İyi ki 

Mert insanlar  

Namertlerden daha çok, 

Hatırladım geçmişi 

Dostu 

Yarım dostu 

Çeyrek dostu, 

Kimisi yürek dostuydu 

Kimisi ekmek dostu, 

O günler şimdi 

Geçmişte kaldı 

Dağ eteğinde 

Kalan taş gibi 

Kesek gibi 

Tarihte yok bir zirve 

Bu güne kadar 

İnsanın ulaştığı 

Yüksek gibi 

Bir zaman geldi ki, 

Araya girdi haydutlar 

Sanatı yumrukla 

İlhamı zindanla korkuttular, 

Bir de baktın ki 

Elde mühürlü berat 

Geldi edebiyat zorbaları, 

Bağırdılar, 

- Hey, fe-ra-gat…  

Kim sıraya dizilmedi  

Yaranmanın kirli dilini bilmedi 

Bin bir bela geldi başına,  

Nice mert oğulların  

Adı silindi  

Dirilerin bağından,  

Yetmiş günah astılar  

Her bir ayağından, 

Belki şimdi bile 

Bu dert dolu sözlere 

Farklı anlamlar vermek 

İsteyenler bulunur, 

Çevirip asıl amacın 

Önünü arkasını 

Bağlarlar dilini, elini 

Top ateşine tutarlar 

Asil insan emelini 

Güzel insan hayalini, 

 Sınırlarımızdan öte yanda 

Kirli arzularını 

Kanlı ümitlerini 
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Bir yarasa gibi 

Döküp ortaya 

Ah, vah eden ağalar! 

Bizi aldatamaz artık 

Şüpheli gözyaşları 

O, bestesi sahte 

Mersiyeler, ağıtlar, 

Sırıtarak, gülerek 

Kuyruk takmayın 

Şairin her sözüne, 

Düşüncesine 

“-İşte 

Zavallı şikâyet ediyor 

Hayatından,  zor gününden 

Bahsediyor bak, 

Istıraplı yıllardan 

Ölümden, sömürgeden 

Hi... Hi…  

Edebiyat zorbaları 

Sağır olsaydık, işitmeseydik bari” 

Hayır, hayır 

Biz deyince “zorbalar” 

Dudak bükmeyin ağalar 

Kaşlarınızı çatıp 

Söze söz katıp 

Telaş etmeyin, 

Olan bitene göz yumup 

Alıp başınızı gitmeyin, 

Bu zorbalar, 

Rütbe uğruna yorgalar 

Takla atarlar, 

İçki meze dostundan 

Bir de resmi postundan 

Başka 

Kimseyi temsil etmeyen 

Hayata, insana 

Sanata 

At gözlüğüyle bakan, 

Komşunun suyunu çalıp 

Kendi bağına 

Su bırakan 

Soysuzlardı, 

Mesleksiz, eli boş 

Avare yurtsuzlardı,  

Biz “zorbalar” derken 

Dili vatan, halk demekten 

Nasır tutan(!) 

Güçlüye kuyruk sallayıp 

Güçsüzü yılan gibi sokan, 

Yüksek rütbeliler karşısında 
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Alçaldıkça alçalan, 

Vicdanı da kalbi gibi 

Yağ bağlayan, 

Veli nimetinin 

Her sözüne alkış çalan 

Yaramazları diyoruz, 

Güzel insanlar arasında 

Ayrık gibi kök salan, 

O, aklı güdükleri 

Budaklı kütükleri 

Madrabazları diyoruz, 

Bizi sanat cephesine  

Kendi halkımız gönderdi, 

Biz iyi biliyorduk 

Zorbalar, soysuzlar 

Gelip geçerdi, 

Evet, işte böyleleri 

Aramızda tek tekti, 

Tarlada diken gibi seyrekti 

Ancak diken az olsa da 

Bu bağda, bu bahçede 

Kime, neye gerekti, 

Yazık 

Yazık ki 

Kökü kurutulamadı daha  

Cüzamın 

Kanserin 

Vebanın 

Kökü kurutulamadı daha 

Namerdin 

Rüşvetçinin 

Riyakârın, 

Neylersin 

“İnsan” diye bilinir 

Beşerin,  kötüsü de hası da 

Rutubetli meclislerin 

Maskara İblisi de, 

Söz uzadı galiba 

Maksattan uzak düştük 

Kulak as 

Dinle bacım, 

Gamlı söz intizarsız olmaz 

Sinede kanarsa yara 

Dolu olursa yürek 

Anlatıp boşaltmak gerek, 

Dedim ya 

Bir yaz sabahında 

Tanıştık onunla 

Dedik, ömrümüze 

Nurlu seher doğacak 
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Sevincimiz büyüyüp  

Nehir olacak 

Ne bileydik 

Nerden bileydik ki 

Uzun yıllardan sonra 

Gün gelecek, 

Yediğimiz, içtiğimiz 

Zehir olacak, 

Evet, bir yaz günü 

Tanıştık onunla 

Bahar oldu 

Kış oldu 

Bir daha ayrılmadık 

Yarım ekmeğimizi 

Böldük de yedik, 

Şiirler okuduk 

Türkü söyledik, 

Cebimiz paradan azattı 

Gönlümüz gamdan, 

Ben onun akıcı şiirinden 

Haz alırdım, 

O benim nağmemden, 

Ne hayatın yakıcı güneşinden 

Kaçıp gölge aradık 

Ne çekti bizi 

Sakin, tufeyli hayatı 

Yosunun, 

Biz emir eriydik 

Bir ülkü ordusunun, 

Usta değildik daha 

Sanatta, şairlikte 

İlhamımız hayattaydı 

Gücümüz birlikte, 

O, herkesten sadeydi 

Herkesten açık yürek, 

Küçük çocuk gibi inanan 

Bir yetim gibi ürkek, 

Dilindeydi çoğu zaman 

Öfkesi, hiddeti 

Hem incecik, nazikti 

Hem de hayli asabi, 

Bazen 

Ateşten diliyle 

Rakibini dağlardı 

Bazen 

Bir acı sözden incinir 

Çekilip köşesine 

Sessiz sessiz ağlardı, 

Bazen kızıp 

Bir tek diken için 
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Bütün bağa söverdi 

Bazen  

Sahte bir gülüşe inanır 

Düşmanını överdi, 

Dostuna sadakatli 

Yüreği yumuşak idi 

Bilmem nasıl anlatayım 

Yaşlı bir uşak idi, 

Sık sık şiir okumaya 

Çağırırlardı, giderdik 

Mektebe, fabrikaya 

Köylere, kasabaya, 

Salon donup kalırdı 

Keskin, kılıçtan ince 

Alevli mısraları 

O, meclise dökünce, 

“Oku tar, oku tar, 

Seni kim unudar” 

O ateşten mısrayı 

Tekrarlasak yeri var 

“Seni kim unudar,” 

Gözlerini yumardı 

(Böyle bir huyu vardı) 

Okurdu ezberinden 

Bir kelime unutmadan, 

Hayran kalırdı insan, 

“Fikrim, hissim, hayalim 

O kadar yükseldi ki 

Bizden evvel ne gök 

Ne yer ne toprak olmuş 

Ne ağaç dallarında 

Bir yeşil yaprak olmuş,” 

Şiiri ahenkli, akıcı 

Sözleri aydın, açık, 

Belki o, böyle güçlü 

Bir şair olamazdı, 

Bu halk 

Bu toprak 

O yeşil yaprak 

O aydınlık seher 

Bir de sen, 

Dilber 

Bir de sen, olmasaydın, 

Severdi onu 

Şehirli, köylü 

İşçi, amele,  

Bu gün olmuş gibi 

Gözümün önündedir hele 

Bir şiir gecesinde 

O, şiir okuduktan sonra 
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Bir ihtiyar petrol işçisi 

Çıktı sahneye 

Yaklaştı ona 

Gözlerine hayli baktı 

Sonra bağrına bastı onu 

Dedi 

-Sağ ol, ay bala, 

Elinin tersiyle sildi 

Sevinçten ıslanan gözlerini 

Ve tekrar etti onun sözlerini 

“Oku tar, oku tar 

Seni kim unudar” 

Ömrümüzün sayfaları 

Aynı renkte kalmadı 

Nağmeler aynı demde 

O ahenkte kalmadı 

Sevincimiz de oldu 

Kederimiz de 

İnsandık biz de, 

Aklımdadır 

Penceresi, döşemeden 

Bir karış yukarda 

Bir oda, 

El vurunca tay gibi 

Kişnerdi kapıları, 

Bir kazma vursan 

Temelden sökülürdü 

Sokaktan geçse biri 

Sıvası dökülürdü, 

Açılırdı kapısı 

Dokunsa seher yeli 

Otururduk odada 

Müşfik deli 

Ben deli, 

Bazen sabahlara dek 

Şiir okurduk 

Neşeli, neşeli 

O deli 

Ben deli 

En zengin soframızdı 

Bir parça köy ekmeği 

Bir dilim 

Reyhan kokulu 

Gence peyniri, 

Çizmemizde bağ yerine 

Adi Zive kendiri, 

Bir liraya kurtarırdık günlerimizi 

Gıdamız  

Şiir idi 

Ben söylerdim 
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O söylerdi, 

Fuzuli, Nedim, Puşkin 

Bayron Sabir Natevan 

Başımızın üstünde 

Kılıç gibi 

Sallanırdı tavan, 

Çay şekersiz 

Ekmek yavan, 

Kâğıtlar tomar tomar 

Top top 

Gözlerimizi dikerdik varaklara, 

Masamızın üstünde 

Lermantov, 

Demon: Tamara 

Bir de Ruhulla 

Greh: Günah 

Greşniy: Günahkâr 

Sonm: Güruh 

Duh: Ruh 

Söyleyip 

Türkçe konuştukça İblis 

Çocuk gibi alkışlar 

Gülüşürdük biz, 

Ümidimiz gerçekleşince, 

Böyle geçerdi günlerimiz, 

Ben çay tiryakisiydim 

O da, sigara, 

Bir satırı bitirir bitirmez 

Yüzüme bakardı 

Bakardı, gözlerinde sevinç 

-Yorulmadın mı hiç? 

Ben anlardım halinden 

-Tamam, haydi bir sigara iç, 

Ama sen 

Söz vermiştin  

Artık içmeyecektin 

-Kendime söz verdim, yarın 

Bırakıyorum, tamam 

-Peki, niye yarın? 

Bu gün olmaz mı, diye 

Sorardım, 

O gülerek 

-Yarın, derdi, yarın, 

O, her gün  

-Yarın bırakacağım, derdi 

Sigara içenler bilir 

Bu bir aldanıştır 

Bir büyük tesellidir, 

Sigaranın dumanı 

Tavana çıkardı 
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Kıvrıla, kıvrıla 

O, sayfaları karalardı hep 

Duyulmuş mu şair eli 

Şiir yazmaktan yorula, 

Günlerimiz bir demde geçmedi 

İyisi de oldu kötüsü de 

Sefili, ayıbı da 

Gönlün kazancı da oldu 

Ömrün kaybı da 

Tartıştığımız da oldu 

Söyleştiğimiz de 

Çünkü 

İnsandık ikimiz de, 

Ömrün çetin yollarında 

Tereddütsüz bölüştük 

Sevinci, ihtiyacı 

Anama “Ana” dedi 

Bacıma “bacı” 

Dostları çoktu 

Bütün iyi insanlar gibi 

Yüreği temiz,  

Gönlü zengindi 

Bahar gibi 

Ulaşılmaz değildi 

Şairlerden biri, 

İyi insanlardan  

Biriydi, 

Her şeyden daha çok 

Şiire bağlı 

Şiirin esiriydi, 

Rüyasında da şiir yazardı 

(Kendi söylerdi bunu 

Şiire kul olduğunu) 

Otururken, gezerken de, 

Gönlü dolu olurdu 

Dudağı hep şiirli 

Bir yoldaş, bir dost idi 

İtibarlı, sevgili 

Meyleder dosta, 

İhtiyaç duyar insanlar 

Araya girmese keşke 

 Hal bilmezler, nadanlar, 

Bir akşamüstü 

Vedalaşıp ayrıldık 

Yarın görüşürüz, diye 

Yarın geldi 

O, gelmedi 

Niçin tutmadı verdiği sözü 

Fincandaki çaydan  

Kıvrıla kıvrıla  
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Yukarı çıkan 

Buharlar kesildi 

O, gelmedi, 

Anam gözlerini 

Kaç kez 

Elinin tersi ile sildi 

O, gelmedi, 

Pencereden düşen ışık 

İndi duvardan, döşemeye 

O, gelmedi 

Sinemde yüreğim 

Başladı üşümeye 

O, gelmedi, 

Aklım fikrim karıştı 

Düşüncelerim 

Oldu düğüm, düğüm 

O, gelmedi 

Gözlerim kapıda kaldı 

Gözlerim bütün gün, 

O, gelmedi, 

Camdan içeri düşen 

Gurub ışığı 

Yavaş yavaş 

Döşemeden duvara vurdu, 

Dişlerimi sıkıp sabrettim, 

Köz gibi yakan 

Ağrılara, 

Uzak bulutlarda 

Söndü ufkun kızıllıkları 

O, gelmedi, 

Karanlığa gömüldü 

Kalbimdeki 

Ümit 

Acı 

İntizar 

O, gelmedi, 

Evinize gitmedim 

Bunun ne gereği vardı, 

Gece yola çıkanı 

Kim arar, kim sorardı, 

O, gelmedi, 

Demek ki gelemedi 

Bunu anlamak 

Elbette zor değildi 

Kim bilir kaç ananın 

Bir gecede 

Saçı ağardı, beli eğildi 

Gedenlerin nicesi  

Akşam evinde yatıp  

Gece gitti,  
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Gidenler bilir, giden  

Giderken nasıl gitti,  

Onlar 

Bir anda 

‘Yoldaş’lıktan çıkıp 

Sade vatandaş oldular 

Civanlar vardı ki,  

Kaynar suya düşmüş  

Çiçek gibi soldular,  

Yaşlıları sorma hiç 

Nasıl söyleyim  

Eğdiler eğim eğim,  

Kimisi gitti  

Bir daha dönmedi geri  

Siyah arabaya binip  

Kimisi ucuz kurtuldu  

Aklını fikrini yitirip       

Ne deyim, 

Gitmesi gerekenler de vardı 

“Yaşasın, yaşasın” diyen 

Bizi, kurt gibi içerden yiyen 

Gece gündüz kan emen 

Sülükler vardı, 

Halkın sarsılmaz eli 

Onların nicesini 

Binlercesini 

Vatanın sinesinden kopardı, 

Ancak kurunun ateşi 

Elbet yaşı da yakardı, 

Nice meyveli dalı 

Sert tufanlar kopardı, 

Geçti günler 

Ağır ağır 

Telaş, endişe dolu, 

Kıldan köprüydü sanki 

Hayat yolu, 

Anadan yeni doğmuş gibi 

Çırpınırdı yürek, 

Anadan yeni doğmuş gibi  

Sakinleşirdi insan 

Vurulan kapı  

Onun kapısı değilse, 

Lakin sıcak ocak başında 

Mum gibi erirdi 

Teselli dakikaları, 

Korkunun kara düşünceleri 

Bir sivrisinek gibi 

Gider, gider 

Birden dönerdi geri, 

Bazen ümit 
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Paslı bir anahtara döner 

Uymazdı yuvasına, 

Açamazdı kapıları 

Geleceğin arzular dünyasına, 

Bu korku içinde 

Seslenirdi İMAN 

“Sağlam dur! Ey insan 

Ben senin itibarlı dostunum 

Dayan, 

Çalınan kapılar  

Senin değilse bile 

Bir gün 

Senin kapın dövülse de 

Kaybetme, itibarı, inancı 

Neye kurban vereceksin 

Ümidini, arzunu 

Gönül hasretine mi, 

Yürek ağrısına mı, 

Hangi yüce amacı, 

Bu çetin günler, 

Tekrar tekrar sınamıyor, 

Sağlam tut, sadakati, inancı, 

Günler geçti neşeli, gamlı 

Dizilip yılların 

Görünmeyen ipine, 

Yaşadık, yazdık 

Vatana muhabbetimizin 

Hakka imanımızın gücüyle, 

Sığındık ümidimizin 

Kalbimizin gölgesine,  

Senden ne saklayayım. 

O acı günden sonra, 

Doğrudur, dostluğumuzun 

Arkasından atmadım, 

Ama hem inandım 

Hem inanmadım, 

Uzun zaman 

İçimi kemiren 

Kara şüpheler 

Beni incitti yaman, 

Lakin aklın yolu birdi 

Dedim,  

“Herhalde götürdüler, 

Demek suçluydu” 

Bu karara varınca ben 

Bir feryat kopardı sinemden 

“Peki, suçu nedir? 

Peki, kusuru ne?” 

Bu cevapsız sorular 

Şimdi bile aziz bacım 
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Tuz basılmış yara gibi  

Yüreğimi inletir, 

Düşünürdüm ben de 

Binlerce düşünen gibi 

“Suçluysa eğer 

Cezasını çeker” 

Bu sonuca varınca ben 

Bir feryat kopardı sinemden 

“Çeksin, fakat 

Suçluysa eğer 

Niçin halkın önünde kurulmaz 

Mahkemesi, 

Niçin yedi duvar arkasına saklanır 

Adalet hükmü 

Hakikat sesi” 

Bin kez ispat et 

Getir bin delil, 

Aklın kesmediğine 

Yürek inanası değil, 

Halkın gözünden ırak 

Ne adalet olur 

Ne hak, 

Gündüz böyle düşün 

Böyle düşün geceler 

Yormaz mı beynini 

Kırmaz mı iradeni 

Fikirler, düşünceler, 

Doğrudur 

Ona namert sillesi gibi vurulan 

İmzalar içinde 

Benim imzam olmadı, 

Kimse benden asla imza almadı, 

Lakin içim kan ağlamadan  

Nasıl söyleyeyim ki, 

Ben, o acı günden sonra 

Avazım çıktığı kadar bağırmadım 

Halkı, bu adaletsiz hükmü bozmaya 

Çağırmadım, 

Şimdi sakince söylüyorum bu sözü 

Bilmiyorum doğrusu 

Bağırmak mümkün müydü 

Çağırmak mümkün müydü, 

Bir acayip zaman ki, 

Baş cellât cellâdın elini sıkıp 

Hakka, adalete karşı çıkıp 

Kanunu nizamı ateşte yakıp 

Devran sürerdi, 

Bir acayip zaman ki, 

Cinayetin kanlı ayak izlerini 

Cinayetler temizlerdi, 
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Bağırmak mümkün müydü 

Öyle bir günde, 

Bir gün ki 

Horenler iş başındaydı, 

Ruhullalar zindanda 

Can telaşındaydı, 

Bir zaman ki 

Üst katlarda 

Pencereleri kalın perdeli odalarda 

Dudaklarında sigara 

Önlerinde limonlu çay 

Masada imza bekleyen 

“Ölüm kararı” yazılı kâğıt, 

Söyleyip gülerdi Selim Petroviçler 

Topuridzeler, Markaryanlar 

Keyifleri o biçim, 

Ancak 

Aşağıda, bodrum katında 

Cuvarlı tutsak 

Anaşkin tutsak 

Seyid Hüseyn tutsak 

Cavad tutsak, 

Bir acayip zaman ki 

Zindanlarda boğulurdu, 

Sırtlarda çizgi çizgi  

Yaralar açan 

Kırbaçların 

Gece gündüz yarı beline kadar 

Suyun içinde kalan açların 

Sesi, 

İş yerinde ise 

Hastalıktan korunmak için 

Günde yedi hap içerdi 

Lanetli 

Yemilyan’ın nevesi, 

Bir acayip zaman ki 

Güzellik ve sevgiye  

Tapan Cavid 

“Halk düşmanı” oluyordu 

Borşovların gayretiyle 

Zindanlar bir boşalıp  

Bir doluyordu, 

Doğrudur, 

“Müşfik’i götürdüler” deyip 

Kitaplarını 

Köşe bucak kaçırtmadım, 

Resmini, mektubunu  

Yırtmadım, 

Ancak topladım onları 

Vitrininden kitaplığımın 
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Sakladım, 

Mühürü gözyaşından 

Çay taşı gibi parlayan 

Eski namazlığında anamın, 

Bilirim 

Kahramanlar var şimdi 

Sırıtarak bakarlar 

Her işe bir kulp takarlar 

Suyun başını kesip şimdi 

Çalışırlar  

Hiç hatırlayan olmasın 

O günleri 

Ki, bir zaman 

Her nimet onlara nasip idi 

İddiaları büyük 

Yürekleri küçük, 

Onların her türlüsünü 

Her şeklini gördük, 

 

Şeytan kulağına kurşun 

Galiba alıp başını gitti 

Belagat kuşum, 

Öyle biri daha vardı ki 

Bu işlerde, ne ileri gitti 

Ne durdu geri  

Sükût onun için 

Sığınak yeri, 

Onun da yüreği 

Damarıyla, kanıyla 

Bildiğimiz yürekti, 

Ama yüzünde sivilce çıksa 

Ah edip sızlanırdı 

Çocuk gibi nazlanırdı, 

Güneşten, havadan 

Bol bol faydalanan 

Ayda iki kez 

Bordroya imza atıp 

Maaşını alan 

Konuşmaz, söylemez 

Onlar nasıl, pes… 

Bilirim, onların adı 

Nüfus kayıtlarında 

Halkın listesinde 

Olsa da, 

Onlar 

Bukalemunlar 

Halk değildi, 

Dedikleri, hakikat 

Tuttukları, Hak değildi,  

 Evet, onlar da insan adını taşırdı 
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Onlarda da vardı 

İnsan sıfatı 

Şimdi de kulaklarımıza gelir 

Onların öğüdü, nasihati, 

“Olanla, ölene 

Çare bulunmaz” 

Böylesi bir değil iki değil 

Arasan, milyonlar içinde 

Yüzlerce, binlerce vardır, 

Onlarda ne ut ne hayâ olur 

Ne de yüzleri utanır, 

Evet, böyleleri de vardı 

Vardı, 

Çok olmasa da, 

Ama sinek mide bulandırdı 

Göründü billur sulu kâsede… 

Güzel insanlar 

İyi insanlar arasında 

Bu kem nazarlar, 

Gök ekinli tarlada 

Kangal gibi uzarlar, 

Ben söylemiyorum 

Bunları ben 

İnanıyorum ‘Haktır’ diyecek 

Her namuslu, işiten, 

Ben sade bir vatandaşıyım 

Bu yerin 

Cebimde süresiz pasaportu var 

S.S.C.B’nin 

Şairim, adım var 

Köylerinde, şehirlerinde, 

Sesim var,  

Bin bir dudakta gezen 

Nağmelerinde, 

Zaman oldu ki 

Bütün gün aç susuz 

Sabahlara kadar uykusuz, 

Endişeli kalbimle 

Baş başa yatıp 

Sesimi içime atıp 

Sessiz sessiz ağladım, 

Görenlere hastayım 

Üşütmüşüm deyip 

Gizledim hep derdimi, 

Çekindim, yâdlar duyar, 

Öyle bir zaman ki 

Gidenlerin arkasından  

Ağlayan 

Edebilir miydi? 

Bu sırrını aşikâr,  
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Evet, günlerimiz böyle geçti 

Riyakârca özür dilemek 

Neye yarar, 

Bu gamlı yüreğimde 

O günlerden kalan 

Yüzlerce düğüm 

Binlerce yara var, 

Evet, bu ne beraattır 

Ne de ittiham 

Üvey ana elinde bir çocuk gibi 

Kısılıp bir köşeye 

Sustu ilham, 

Gözlerimin önünde 

Vatanın terakkisi 

Hatıralar yaratan halkın 

Mukadderatı 

Bakıp bakıp 

Anlamak isterdim 

Bu karmaşık, korkulu 

Tezatlarla dolu hayatı, 

Neden bir ben, 

O, sen, onlar… 

Ülkenin her yükünü 

Meşakkatini 

Omzunda taşıyan milyonlar, 

Bağlı kaldık  

Dünyanın, itibarın 

Görünmeyen zincirinde, 

Karıştırdık rengini 

Aşikârın da gizlinin de, 

Zannetme ki ben 

Özümü düşünürdüm 

Hayır, ben 

Sahrada yalnız kalıp bağıran 

Feryat edip çağıran 

Bir yitik gibi 

Çaresiz kalacak olan 

Sözümü düşünürdüm, 

Evim barkım bucağım, 

Sıcacık ocağım, 

Çevresinde çocuklarımın toplandığı 

Fakir sofram,  

Ferah odam 

Azizdi benim için, 

Ancak ben 

Bir tüccar saadeti 

Bir kul sadakati 

Bir zengin hayatı 

Düşünmüyordum, 

Hayır, 
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Namusumla kazanacağım  

Bir parça ekmek, 

Beni ömrün son kapısına kadar 

Götürecek,  

Lekesiz 

Temiz bir yürek, 

Sibirya’da, ayazlar saltanatında 

Kabuğu sivri taş gibi 

İnsan vücudunu delen 

Ağaçlardan 

Yağır olmayan bir kürek, 

Sağ iken 

Gözlerim bakarken 

Damarımdaki kan  

Sıcak sıcak akarken, 

Anahtarı tesadüfen eline verilmiş 

Bir sürgünde ölmemek, 

Yâd ele gömülmemek, 

Evet, namusumla kazanacağım 

Bir parça ekmek, 

Ve sürgünlerde yitmemek… 

Bunları düşünüyordum, 

Gözlerinde korku, endişe gezen 

Titrek dudaklarındaki her suali 

Yüreğimi ezen 

Evlatlarımı düşünüyordum, 

Ben  

Her cefaya göğüs gererdim, 

Kızıl köz üstünde bile 

Yalınayak gezerdim, 

Lakin suçsuz günahsız evlatlarıma 

Niçin ‘Düşman balası’ desinler 

Üstelik “halk düşmanı” 

Çünkü biz 

Canımızdan fazla seviyorduk 

Bu halkı, bu vatanı, 

Ben 

Her azaba göğüs gererdim 

Ama 

Ölümün karşı kıyısında 

Müphem bir dünya gibi 

Sürgünler vardı 

Giden gelmez 

Sırrı bilinmez  

Yollar vardı, 

Bu tasavvura sığmayan 

Bir dehşet idi, 

Efsane değildi 

Hakikat idi, 

Çünkü biz 
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Canımızdan fazla seviyorduk 

Bu halkı, bu vatanı, 

Dilim yansın 

Böyle değilse eğer, 

Nasıl reva göreydim ki 

Evladıma bir ömür boyu 

“Düşman balası” desinler 

Yurdumuzun süsü, insanları 

Her gün insan elinden doğan 

Efsaneleri, destanları 

Çiçekleri, baharı 

Gök dumanlı dağları 

Bir daha görememek korkusu 

Sallanıyordu başım üstünde, 

Kınından sıyrılmış bir kılıç gibi 

Hayatta kalmak 

Ebedi susmak korkusu 

Bağlamıştı dilimi, 

Ah!  

Gönlümde ne çok sözüm vardı 

Bu halka denilesi, 

Kalbimde beslenirdi 

Güzel günler hevesi, 

Göğsümde sanki bir taş vardı 

Uyanıkken, uykuda 

Yüreğimi, sinemi 

Silindir gibi ezerdi, 

Bir canlı insan gibi 

Basit, sade korku da… 

Lakin koy 

Devranın adına yazmasınlar 

Bu acı, tezat hakikati, 

Çünkü biz 

Dayanıp her mihnete 

Her derde 

O çetin yıllarda, 

O ağır günlerde 

Yine de eserler yaratıyorduk,  

Yarınları soruyorduk, 

Yurdumuzu 

Gözbebeğimiz gibi koruyorduk, 

  

Petrol çıkarırdık 

Çiçek ekerdik, 

Okul yapar 

Resim çekerdik, 

Şiir yazardık 

Biz ki her zahmete 

Her fedakârlığa hazırdık… 

Düşün, kimdi  
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Eserler yazan, yaratan, 

Ne yapalım, 

Adalete 

Hakikate 

İnsan saadetine 

Düşman çıktıysa devran,   

Günlerimiz ağır 

İşlerimiz çetindi, 

Yolumuzun eğrisini, doğrusunu 

Açıkça görüyoruz şimdi, 

Heyhat! Olan oldu, 

Yazdık, eserler yarattık 

Bir bir engelleri aştık 

Tarihe, silinmez yeni sayfalar açtık, 

Lakin kurbanlarımız da oldu 

Hem de hiç az olmadı 

Ömrümüzün yolları 

Hep hoş kokulu, çiçekli 

Her zaman, yaz olmadı, 

Onlar gitti, 

Adları silindi 

Hayatın tufanında 

Kum üstündeki izler gibi yitti, 

Evet, onlar gitti 

Suçsuz günahsız gitti, 

Peki, günah kimdeydi, 

Düşüncelerimi  

Gözümden okumuş gibi 

Dedin, 

“-Ben gözümle ateşleri üfledim 

Hüzün dolu bir aşkın acısı 

Hala yüreğimdedir, 

Ya kırılan ümitlerin, 

Ya intizar gözlerin, 

Ya zulmet gündüzlerin, 

Sebebi kimdir, 

Kardeş, 

Sen söyle, kimdir,” 

Sözlerin hakikat idi 

Acı, olduğu kadar, 

Senin gibi niceleri var, 

Gönlü kırık 

Saadeti derbeder, 

Sen ne hikayet 

Ne sohbet 

Ne rivayet idin, 

Sen, bütün ıstırabı 

Derdi, gamı ile 

Karşımda duran 

Hakikat idin, 
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Cevabı benden beklemiyordun 

Soruyu bana yöneltsen de, 

Kaç kederli arzunun 

Hüznü var idi sende, 

Hayal çekip götürdü beni 

…diken üstü gecelere 

Korkun günlere… 

Bir yanda sevinç, nağme 

Bir yanda hıçkırıklar, sürgünler, 

Bana öyle geldi ki, sen 

Titreyen ellerinle 

Eski bir defter çıkardın koynundan 

“-Ondan bize kalan yadigâr, 

Bu defterler, 

Bu sayfalardır, dedin 

Bana öyle geldi ki 

Bu ses 

O uzak günlerden gelir, 

Hem tanıdık, hem yâd, 

Hem sevgi dolu 

Hem feryat, 

Kulaklarımda, senin sesinden 

Çırpınıp ayrılan bu ses, 

Onun sesi, 

Yüreğimde, yaralı sözlerin 

Perişan nefesi, 

Gözlerimde canlandı 

Mavi ciltli 

Çizgili 

Defter, 

Sayfalar 

Satırlar 

Dertler, dertler, dertler… 

Bir çift uzun belik 

Bir ipekli başörtüsü 

İki kara göz 

Birinci sayfada, 

İkinci sayfa, bembeyaz 

Üçüncü sayfada 

“Bakü” şiiri 

“Hazar’ın aylı gecesi, 

Balık pulu, 

Sam yeli mülayim 

Poyrazı, deli dolu 

Hazar’ım, 

Firuze gözlü Hazar’ım 

Dalgaları hüzünlü 

Sahili altın yüzlü Hazar’ım, 

Bakü, gönlümün kuşu, 

Ne güzeldir sinende 
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Asırların koyun koyuna duruşu, 

Geniş pencereli 

Yüksek binalar 

Yıkık mescit 

Kale, surlar 

Pencerelere tırmanan 

Taze sarmaşıklar 

Ve Kız Kalesi, 

Bu günün nefesi 

İnsan sesi 

Araba sesi, 

Geceleri sokaklarında sanki 

Dinlenir ışık kervanları, 

Bakü, övünç kaynağım 

Ümit çırası atamın, 

Arzuların habercisi vatanımın” 

… Diğer sayfada 

Kırılmış kalem ucunun  

Kâğıtta yeri kalmış, 

Bitmemiş bir şiirin 

Dağınık dizeleri kalmış, 

“Yeşili giyinip 

Gelmiştir bahar 

Taze yapraklardan  

Nasıl geçeyim, 

Pencereme konar 

Nağmeli kuşlar, 

Doğduğum topraklardan 

Nasıl geçeyim, 

 Emretse Azrail  

Ömründen geçer,  

Bakışları, yanık 

Gönlümden geçer, 

Nedendir sevgilim 

Kenardan geçer, 

Ben o nazlı yardan  

Nasıl geçeyim, 

Daha baharımın 

Gülü goncadır, 

Daha menekşemin 

Beli incedir, 

Ya nadanlar beni 

Neden incitir, 

Ben bu hoş bahardan 

Nasıl geçeyim” 

Diğer sayfada 

“Ana” şiiri 

“Bu gün şiirimi gördüm 

Yayımlanmış ‘Genç İşçi’de’ 

Başlığı büyükçe, 
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Tamamı üç sütun, 

İlk kelimesi anadır, 

Ana, sevgili ana, 

Seni unutur muyum, 

Yarın telif parasıyla 

Bir deste gül alırım, 

Mezarına yüz sürüp 

Bütün gün orda kalırım, 

Gökte güneş batınca 

Yıldızlar görününce 

Ay, sarı yağlığını  

Dalgaların üstüne atınca 

Güneşin şafakları 

Bir ufuktan kaybolup 

Diğerinden dönünce, 

Kabrinde döne döne 

Baş taşını öper, öper ağlarım, 

Ben ağlamaktan usanmam 

Anam 

Gözyaşıyla sağalır benim yaram, 

Düşlerim gezdi, gezdi 

Uzun yollar dolaştı 

Çok diyarlar dolaştı, 

Eski mahallemize 

Düşünce yolum ana, 

Birden gözüm karardı 

Tepemden duman çıktı, 

Rüyama da gelmiyorsun, 

Kurban olayım ana 

Gönlüm seni istiyor, 

Gönlüm, bu gün sırçadır 

Kalbim kırık, kederli 

Parça parçadır, 

Sensiz çok zor geçiyor, 

İnan, her günüm ana 

Bir kere gel, rüyama 

Başına dönüm ana, 

Ayaz yaman kesiyor, 

Üşüyor parmaklarım  

Bilmem hasrettendir 

Bilmem gamdandır 

Sızlıyor şakaklarım, 

Sevincimi alıp gittin 

Bekledim, gelir, dedim 

Bir gün son bulur, hüzün 

Bu keder biter, dedim 

Anasız çocuk gibi özledim seni 

Hiç insafın yok mu, 

Bırakıp gittin beni, 

Ağzım dilim kursun 
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Bakın neler söyledim, 

Sensiz çok zor geçiyor 

İnan, her günüm anan 

Bir kere gel, rüyama 

Başına dönüm ana, 

Siyah mı, ela mıydı 

Unuttum gözlerini, 

Gözlerin gecelerce savurdu beni 

Derdin köz döktü kalbime 

Yaktı, kavurdu beni, 

Unuttum saçlarını 

Bilmem uzundu 

Bilmem kısaydı, 

Bir gün 

Tek bir gün 

Senin yüzünü görmek   

Bana nasip olsaydı, 

Gönlüm muhabbet, acı 

Kalbim şefkate hasrettir, 

Anasız yaşamak  

Bilsen ne büyük derttir, 

Neden yüzünü hatırlayıp 

Hayale dalamıyorum, 

Neden hayalinle 

Baş başa kalamıyorum, 

Ne kadar düşünsem de 

Bir karanlık ev 

Bir gölgeli akşam 

Bir de gözyaşları  

Geliyor aklıma, 

Ne sevgiye kandım 

Ne doyasıya içtim  

Ana sütünden, 

Çocukluk sevinci 

Bir beyaz bulut gibi 

Geçti başımın üstünden, 

Uzak 

Hasretli 

Dağınık 

Göçebe 

Seyrek 

Mümkün olsaydı, çıkarıp seni 

Gezdirirdim doyunca ana, 

Saçların, gözlerin, sözlerin 

Ne çok yakışırdı, Azerbaycan’a 

Azerbaycan da anamdır benim 

Aziz, sevinçli, dertli 

Büyük, kadim vatanım…” 

Sonraki sayfalar 

Aldığı notlar idi 
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Uzun, kısa… 

“Dün bir nadan 

Bana hayli ders verdi 

Bahsetti lirik şiirden, 

Sözünün başı da ‘Ben’ idi 

Ortası da, sonu da 

Allah bildiği gibi yapsın 

Onu da, 

“Dilber Gence’ye gitmiş 

Niçin gider, niye gitmiş 

Ben ki onsuz, 

Bir gün bile kalamıyorum 

Gözümde keder 

Dilber 

Sensiz olamıyorum” 

“Dostlar nerede kaldı 

Saat sekizi geçti, 

Ben mi sabırsızım 

Yoksa dostlar mı değişti” 

“Bitti üç paket sigara 

 Kül oldu papiroslar 

 Ah, nerede dostlar” 

“Yalnızlık ne yamandır! 

Kızılgül olmayaydı 

Ah, keşke olmayaydı 

Sararıp solmayaydı 

Ne olur, solmayaydı 

Bir ayrılık, bir ölüm 

Bir de yaralı gönlüm 

Hiçbiri olmayaydı” 

Hayali defteri kapatıp büktüm 

Beş kat arttı mihnet yüküm 

Nerde sayfalar 

Satırlar hani 

Çekildi gözlerimden 

Hayal âleminin 

Renkli dumanı, 

Yine gözlerin sulanır 

Bakışların kalbimi acıtır 

Dilber, kalbimi acıtır, 

Soruların ağırdır, 

Kendi kendime düşündüm 

Şöyle yazmıştım bir zaman 

“Mücadele bu gün de var 

Yarın da, 

Ben de 

Onun en ön saflarında” 

Peki, ne oldu,  

Niye kesildi sesim 

Yoksa söndü mü hevesim, 
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Yoksa verdiğim söze  

İhanet mi ettim, 

Yoksa sakin bir köşeye 

Çekilip rahat mı ettim, 

Peki nerde adalet 

Hani intikam 

“Ben… Ben…” diyorum 

Ne farkım var onlardan, 

Hayır, yükseltmedik sesimizi 

Çünkü, düşman aldattı bizi 

Aldattı, yaman aldattı, 

Dost kılığına büründü 

Gözümüze dost göründü, 

Bak nasıl yan yakıla konuşuyoruz 

O günleri şimdi, 

Biz inanmıştık ki 

Devrim için öyle gerektir 

Kim yolumuza engel olursa 

Adı yeryüzünden silinecektir, 

Adalet işte budur 

Öyle gerektir, 

Budur ağır derdimiz, 

Olanların hepsi 

İnsanların saadeti için oluyor diye 

Göz yumduk her faciaya,  

Bizlerden kim, 

Korumak için Devrimi, 

Korumak için vatanın 

Toprağını taşını, 

Kurban vermezdi canını, 

Eşini 

Kardeşini, 

Evet, onlar gitti 

Belki de bu felaket 

Kalbimizde imanı, 

Sadakati berkitti, 

Ya ihanet edenler, 

Bu felakete  

Sebebiyet verenler, 

Onlar neredeler, 

Onlar çekmesin mi cezasını, 

Bırak namertler tutsun 

Namertlerin yasını, 

Sen buna intikam de, 

Ben intikam demiyorum 

Çünkü onlar 

Sonradan kuzu görünen 

Eski zaman Firavunları 

İntikam alınacak adam değiller, 

Şimdi onlar 
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“Biz bilmiyorduk” diyorlar 

Lakin halk bilsin, 

Tansın dostu düşmanı  

Nefretle damgalasın 

O, eli kanlıları, 

Yaralar sağalmasa da 

Acıları azalır, 

Hiç olmazsa 

Bütün bu facianın 

Kanayan yarasından 

Halklar bir şey kazansın 

Bunların tekrarına 

Artık vermesin imkân, 

Gece bitti 

Seher uyandı, Dilber, 

Bu inleyen, kalbimdir 

Kalbim yandı Dilber 

Koy yanan kalbimin ışığında 

Arayayım dumanları, sisleri, 

Şimdi gece bitti Dilber, 

Ufuklar lale renginde 

Kızıl, sarı 

Bir serinlik getirdi 

Sabah rüzgârı, 

Cevaplarım tam değil 

Biliyorum, 

Bu izah, intikam değil 

Biliyorum, 

Kalbin derin acısına 

Şifa değil söz merhemi 

Bin bir mutluluk, bayram 

Dağıtır mı bir hasretten 

Bir ölümden doğan kederi, 

Bak, şafak söküyor bacım 

Şafak söküyor, 

Yollara, sokaklara 

Işık döküyor bacım 

Kızıl ışık döküyor, 

Hakkın yolu, ne kadar 

Uzun olsa da 

Geçtik bu yolu 

Sayemizde vatandaşlık aldı 

Nice namuslu Vatan oğlu, 

Nice ev, nice ocak 

Temizlendi lekeden 

Ağır günlerin korkusu, 

Gün gelir 

Bir cani gibi kovulur 

Bu ülkeden, 

O da bir günlüğüne 
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Gelebilseydi şimdi 

Görürdü ki 

Fırtınalar dinmiş 

Hava ısınmış, 

Görürdü şiirleri 

Nasıl diller ezberi olmuş 

Sevdiği Bakü ne güzel 

Yeşilin şehri olmuş, 

Ülkemizin insanlarını görür, 

Bu günlere ererdi, 

Kendi eliyle vatan bağrından 

Güller dererdi, 

Yüreği neşeyle dolardı 

Gözlerinde aydınlık, sevinç 

Şiirler yazardı 

Sakin ve dinç, 

Ne dilinde şikâyet kalırdı 

Ne gözlerinde keder, 

Okşardı gönlünü 

Dilden dile dolaşan 

Mikayil Müşfik imzalı 

Nağmeler, 

İnanıyorum bir gün 

Aydınlık gelecekte 

Onu okuyan yeni nesiller, 

Çiçeklerle bezeyecek 

Müşfik’in heykelini 

…Ancak 

Vatanın kederli gelini, 

Kızılgül olmayaydı 

Sararıp solmayaydı. 
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SONSÖZ  

İKİNCİ MEKTUP 

Anar, 2002 yılında bana bir mektup gösterdi. Mektuba bakar bakmaz, çoktan unuttuğum 

sesime benzeyen o eski yazıyı tanıdım. Mektup iki sayfadan ibaretti: Birinci ve üçüncü sayfa. 

Anar: Resul Rıza’nın arşivini düzenliyordum, mektubu arşivde buldum, 1959 yılında 

yazılmış, ama mektubun ikinci sayfasını bulamadım, dedi. ‘Kör ölür, badem gözlü olur’ 

demişler ya, hemen ileri atıldım: Bu mektupta yazılanların en önemli sözleri ikinci 

sayfasındaydı! dedim. Anar, yüzünde oluşan tebessümü gizlemek için piposundan bir iki 

nefes çekti. Odaya üflediği dumanın arkasında, onun yüzü ve yüzünde güçlükle seçilen bir 

dost sitemi vardı: Ay Fikret, dedi. Dün yediğini bu gün unutuyorsun, kırk üç yıl önce yazdığın 

bir mektubun ikinci sayfasında neler yazdığını nasıl hatırlıyorsun!? Elbette Anar’ın 

söyledikleri doğru ve mantıklıydı. 

 Ancak hayatın bu reddedilmez gerçekliğine rağmen, o mektubun ikinci sayfasını, belki 

de her bir cümlesini hatırlıyorum. Nasıl mı? Birincisi, o devirde yazdığım şiirlerimin 

tamamını şimdi de ezbere biliyorum. İkincisi, ben mektubu şiirden daha zor yazarım. O 

zamandan bu güne kadar binlerce şiir yazdım. Ama hayatım boyunca yazdığım mektupların 

sayısı dokuzu, onu geçmez. Üçüncüsü ve esas nedeni ise ben o mektubu, o zaman da, bu 

günde çok sevdiğim Resul Rıza’ya yazmıştım. O zaman ise… 

 Köz ne çekti         

 Külden sor          

 Baş ne çekti          

 Dilden sor 

 ***           

 Ben gölgesiz bağ görmedim 

 Vatan derdi gibi bir dağ görmedim 

 Açıp yumdum gözlerimim 

 Nice dostu sağ görmedim 

 Bu ‘SOR’ şiiri, henüz yazılmamıştı, bu şiir, 1964 yılında, Resul’e hücumların kısmen 

azaldığı bir dönemde yazılacaktı...  

 Benim mektubu yazdığım zaman ise, 19959 yılının ilk aylarıydı. Bundan bir süre önce 

Resul Rıza şu şiiri yazmıştı: 

 Kim ne derse desin 

 Aydındır şiir dili 

 İsten ise sevinci 

 İster isen gamı yaz 

 Nadan yüz yıl okusa 

 Yine bir şey anlamaz 

Resul Rıza’nın şiirini anlamıyorum diyenler çok, hatta pek çok idi. Çoğu da kasten anlamak 

istemiyordu. Bazısı hiç okumamıştı, hangi şiirden, kimin şiirinden bahsedildiğini bile 

bilmiyordu. Ama istekle, hevesle bu koroya katılıyor, anlamıyorum diyordu. Resul Rıza’nın 

şiirini anlamıyorum diyenler, bu yüzden şaire küsüyor, hatta anlamadıklarından şikâyet 

ediyorlardı. Kimse, bu şiirleri anlayamadığı için kendini sorgulamıyor, kendine küsmüyor, 

kendi kavrama kabiliyetinden şikâyet etmiyordu… Oysa öyle şiirler vardı ki, yazanı çoban, 

okuyucusu da koyun.  
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O zamanlar, ben anlayamıyorum, anlamıyorum sözü de, eleştiri yazan müelliflerinin 

kullandığı, güya esaslı fikirlerdendi. Kardeşim anlayamıyorsan kendini sorgula, kendine küs, 

kendine eziyet edip niye bu makaleleri yazıyorsun, kendini niye ifşa ediyorsun, diyen de 

yoktu. Anlamamak o kadar moda bir deyimdi ki, bir şaircik, Picasso’nun resimlerini 

anlamadığı için öfkelenmiş, Eşek Ressam adlı bir şiir yazarak yayımlamıştı. Başka bir ilhamlı 

şairimiz, bu hücum ekibinden geri kalmamak için, bir makale yazıp, benim şiirlerim ‘Rebus’ 

demişti. Başka biri, kalemini kılıç edip Eli Kerim ve Fikret Sadık’ın şiirlerini kılıçtan 

geçirmişti. Aslında bu yazıların hepsinin hedefi Resul Rıza idi. Hatta Picasso aleyhine yazılan 

şiirle, o şiirin sahibi olmayan yüzünü saklayıp Resul Rıza’nın bahçesini taşlıyordu. Bütün 

bunlara sadece Resul Rıza cevap verirdi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişler. 

Elbette, Resul Rıza’nın şiirlerinde bir ateş vardı. Bu ateşle tutuşan, anlayamamak aleviyle 

yanan vazife sahipleri de vardı. 1937 yılı da çoktan geçip gitmişti. Ama Sovyet devrinin 1937 

öfkesi, işçi önderlerinin çoğunun kanında donup kalmıştı. Onlar kendilerinin çok rahatsız 

hissediyorlardı. Özellikle Resul Rıza gibi törpülenmemiş, içi rendelenmemiş bir adamla bir 

arada olduklarında…  

 O zamanlar, Resul Rıza’nın Sigorta şiirini okuyup, öfkeden deliye dönen bir vazife şairinin 

sabır kasası dolmuş, taşmıştı. Şiirde şöyle deniliyordu: 

Dizmişsin soruları yan yana 

Diyorsun sigorta 

Hakkında hayırlıdır 

Sen de kaydolsana 

Kaydolayım sözüm yok 

Ancak 

Benim de sorularım var 

Söyle bakalım  

Bühtandan, iftiradan,  

Yalandan, riyadan,  

Kem sözün acısından,  

İnsanın soysuzundan  

Koruyor mu sigortan 

Korumuyorsa eğer 

Defterini dür, bük, 

Kalemini tak yakana 

Kuruş yok benden sana, 

 

 Öfkelenen Parti yöneticisi, Resul Rıza’ya kendisi ders vermek istemişti. Ben o işçi 

önderinin adını bilmediği için yazmıyorum. O makale, Komünist gazetesinde tam sayfa 

yayımlanmıştı. Üstelik imzasızdı. O devri iyi bilmeyen okuyucular, madem makale imzasızdı, 

nereden biliyorsun bu makaleyi yazanın işçi önderi olduğunu, diye sorabilir. Onun içindir ki, 

Partinin bir numaralı gazetesinde, tam sayfa imzasız bir yazıyı, ancak Parti merkez 

komitesinin üst düzey bit yetkilisi yazıp yayımlatabilirdi. 

 “Sigorta meselesi, Partinin, devletin yürüttüğü bir politikadır.  Ama görkemli bir halk 

şairi,  hem de açık şekilde bu politikalara karşı çıkıyor…”  bu, bir gazete sayfasını dolduran 

yazının ana fikri, yukarıdaki iki cümleden ibaretti.  Bu yazıyı yazan, kendi makalesinden 

ilham alıp bir sigorta şiiri de o yazmış ve gazetede yayımlatmıştı. Bu şiir yayımlandıktan 

sonra, o yazar, büyük bir tevazu ile: Resul Rıza, sigorta şiirini bu şekilde yazmalıydı diyordu. 

Parti yöneticisinin bu şiirini bulmak istedim ama yeterli sabrım olmadığı için bulamadım, 
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ihtiyaç da duymadım. Ama o şiiri okuyucuları, o şiiri okuma zevkinden mahrum bıraktığım 

için özür diliyorum. Lakin Resul Rıza, o makaleye, -ben o mektubu yazmadan bir yıl önce- 

1958 yılında, Vaktin Kervanı adlı şiir ile cevap vermişti.  

… Uzun yıllar, asırlar boyu 

İnsan hayalini 

İnsan arzusunu 

Sözünü 

İnsanın özünü 

Sıktı kanun denen kalıp 

Ya dolaylı 

Ya düz 

Ya hükümlü 

Ya hükümsüz 

 İşte o zamanlar, beni delirten, mektup yazmaya mecbur eden, Azerbaycan’ın bir 

numaralı gazetesinde, isimsiz, imzasız bir şahsın, ülkenin en büyük şairi, Devlet Mükâfatı 

Madalyası sahibi, şiirleri ders kitaplarında okutulan, nağmeleri diller ezberi olan Resul 

Rıza’ya, milletin gözü önünde şiir yazmayı öğretmeye kalkmasıydı. Bunu herkes görüyor ama 

herkes susuyordu. Hiç kimse: Cenap sen kimsin? diye sormuyordu. O zaman, 1937 yılında 

yaşanan olaylar biraz olsun unutulmuştu. Eğer 1937’li yıllar olsaydı, Devlet Emniyet 

Komitesi Müdürlüğü bodrumunda, Resul Rıza’ya şiir yazmayı öğretmeye kalkan öfkeli 

adamı, şairi sorgularken görebilirdiniz. Daha doğrusu duyardınız, göremezdiniz. Çünkü o 

dönemde imzasızlar pek görünmezdi. 

 O zamanlar ben, Bakü Yer altı treninin inşaatında, beton dökme işi yapıyordum. Belki 

de ömrümdeki ilk mektubu o zaman yazmıştım. Belki de sırf bu yüzden, bu mektupta 

yazdıklarım, kelime kelime hafızama kazınmıştı. Sonraları ise, Resul Rıza’dan bağrı 

yananların eline, Anar gökten düşmüştü. O zamanlar dizgin görmemiş küheylanlar, meydanda 

aradıklarını rahat buluyorlardı. Gizli yazan gizli, açıktan yazan da açıkça yazıyordu. Yazanlar 

ise, yazdıklarının etkisini, sözlerinin acısını Anar’ın yüzünde değil, Resul Rıza’nın yüzünde 

görmek istiyorlardı.  

 Anar bir yazısında, Resul Rıza’nın en büyük arzusunun, üçüncü bin yılı görmek, bin 

yılların birbirine kavuştuğuna şahit olmak, bir gün de olsa 21. Yüzyılda yaşamak, olduğundan 

bahsediyor. 

 Kür suyu boz bulanık 

 Aras kırmızı, sarı 

 Delice akıp 

 Burada buluşur 

 Bu kadim toprağın 

 Ayrı düşmüş balaları 

 

 Elbette Resul Rıza bunu uzun yıllar yaşamak, ömür sürmek için istemiyordu.     

  Çınar ömrü gibi 

 Olsun isterdim, ömrüm, 

 Uzun yaşadığı için mi 

 Hayır,  

 Bir ömür ki 

 Hatıralarda acısı, izi kalsın  

 Başka ömürlerden çok, 

 Bir ömür ki kimseye 

 Zahmet vermemiş olsun, 
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 Bir ömür ki 

 Hiç şikâyet etmemiş 

 Kimseye baş eğmemiş olsun 

 Bir ömür ki 

 Hem yokuşu şerefli 

 Hem sabırlı, inişi, 

 Bir insan ömrü 

 Kişi ömrü, kişi 

 

  Resul Rıza, ömür derken asla yılların sayısını düşünmemiştir. Ama bin yılların 

birbirine kavuştuğu anı görmek istiyordu. Üçüncü bin yıla ümit bağlıyordu. Bekledikleri 

vardı. Çok büyük şeyler de bekliyordu, bazı küçük şeylere de ümit besliyordu. Sovyetler 

Birliğinin böyle çabucak dağılabileceğine inanmıyordu. Çünkü Macaristan ve 

Çekoslovakya’nın acı talihini görmüştü. Ama Azerbaycan’ın bağımsızlığını görse, sonsuz 

sevinç duyardı. Belki de üçüncü bin yılda, yalancıların, iftiracıların, nadanların olmayacağını 

O zamanlar, sizi incitmek için Anar’ı dövüyorlardı, şimdi Anar’ı incitmek için sizin gölgenizi 

tırmalayanlar var… 

 O zamanlar Resul Rıza’ya yazdığım o mektubun ikinci sayfasında şöyle sözler vardı. 

 Resul Muallim, ben basit bir işçiyim. İnşaatlarda çalışıyorum, duvar örüyorum. 

Çalışırken de sizin şiirlerinizi mırıldanıyorum. Şiirler iki taşın arasında harca karışıp eriyor. 

Kim bu taşları söküp taşlara sinmiş şiirleri yok edebilir. Sizin şiirleriniz içinde insanlar 

yaşayacak, sesinizi duyacak…  

 Belki de, yazdığım övgü dolu sözleri evdekilere göstermeye utanmışsınızdır. O 

yüzden, o yıllarda yazdığım mektubun ikinci sayfası kaybolmuş. Ama ben, bu günde aynı 

şekilde düşünüyorum.  

 Şu an, yetmiş yaşına girmeme birkaç gün kalmış. Ben yine aynı düşüncedeyim ki Siz, 

çağdaş şiirimizin en yenilikçi ve en büyük şairisiniz. Şiirlerinizin saçından, bir tel bile 

ağarmamış. 

 Bırak bu satırlar da, sana kırk beş yıl sonra yazdığım ikinci mektup olsun. 

 

          Fikret GOCA 
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