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Zamanıdır. 
Başlıyorum 

Lenin'i anlatmağa. 

Geldi diyorsam zamanı, 
dertler 

Yalnız 
bu dayanılmaz keder 

yatıştı ve duruldu. 

artık öldüresiye değil. 
Zamanıdır. 

1 

bitti diye değil... 



LENİN 
Lenin şiarJarmı 

sal dört yana fırtına! 
Bize yakışır mı 

bu ağlama, 

bu ahı vahınıız? 
Girer İlyiç, 

ebediyen diri, 

y�ayanlar arasına : 

"Tüm gücümüz bilgi 
bilgi - silahımız!" 

Karada yaşasa da 

insanlar 

birer kayıktır. 
Bakarsın, 

sonunda 

hayat yolumuzun, 

Yosun, den iz kabuğu, 

midye yapışıktır 
şurasına 

burasına 

çoğumuzun. 

Kudurmuş havalardan 
sonra 

zaman kollarız, 
yayılırız 

güneşte 

bir yaz günü, 

üstümüzden 

yeşil yosun sakalını, 

miey.eleri pa.klanz, 
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DESTANI 

deniz anasmm 
mor sümüğünü ( 1). 

Ben L€nin'in karşısına 
ak pak çıkmak istiyorum, 

Kayık beni 
devrim yoluna 

sürüklüyor ... 
Binlerce boş mısra 

karalamaktan 

insan çocukken 
yalandan, 

korkuyorum, 

böyle korkuyor. 
İsterlerse başında 

bir hale parlatsınlar, 
fakat korkuyorum, 

bu akıllı, bu insan 
alnını bu ışınlar 

kapatmasınlar, 

örtülmesin 
tlyiç'in alnı 

asil ve kocaman. 
Amt �kabir, saygı duruşu geleneği 

aşmasın 
alışılmış aleladeliği. .. 

Lenin'in 
sadeliği. 

Gül yağına 
bulaşmasın 

( 1) Mor sümük : Şair, uzun süre kalafata çek.ilmiş bir s,;ında
la benzetme yapıyor. 
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LENİN 

bakarsın, 
olaylarm akışına 

bir yön verir. 
Böyle bir adama 

ya peygamberimiz 
Y2- da 

"dahimiz" denir. 
İddiamız filan yok, 

bize : gelmeyin, de>nse 
zorla 

gelecek değiliz. 
Kendi karımız 

bizi beğense 
'raktiriyle 

yetiniriz. 
Ruhu ve bedeni 

çok sağlam birisi 
çıkıp ta aramızdan 

bize hiç benzemese, 

davranışlarına "haşmetli" denir, 
aklına : allah vergisi 

daha başka 
ünvanlar 

verilmese ... 
ve bir şeycikler 

daha yakıştınhr, 

ne çok akıHı 
ne de çok aptal. 

Fakat laflar 
duman gibi 

dağılır, 
şu boş 

kabuktan 
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gel de ilham al! 
Lenin fakat 

bu ölçülere sığmazdı, 
herkes 

gözüyle görmüş olacak, bu adam 
bu koca. "ÇAC" başını 

pervaza vurnıazdı 
geçerdi 

rahat 
her kapıdan. 

Nasıl olur da Lenin için 
"Ulu", "haşmetlu" gibi laf seçilsin? 
Olsaydı Lenin 

haşmetli 
bir önder 

öikemden kendimi 
unuturdum, 

cenaze töreninin 
önüne geçer, 

tapanların 
selini durdururdum. 

Fakat ne o? 
Dzerjinski ( 3) bugün 

DESTANI 

adımını sert atıyor, 
tabut başında 

ÇEKA 'nın nöbeti 
boşuna. 

Milyonlarca 
yaslı gö.ztinde 

(3) Dzerjinski: Lenin'in yakın arkadaşı. 
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LENİN 

yaşlar donuyor, 

buz saçağı 
yapıştı 

kirpiğine, kaşına. 
Allah zaten 

resmi: saygıya 
alışıktır. 

Fakat sen, ey kalbim, 
sen don 

bu gerçek acıdan! 
Toprağa verilen 

yeryüzünde 

dünyaya 
en çok yak1Ş11dır. 

tüm 
yaşayanlardan. 

O dünyanın, toprağındı, 
fakat benzemiyordu 

kendi burnunun ötesini 
göremeyenlere. 

o 
tüm toprağı 

yetişirdi 

Yine de 

bir bakışıyla 
kavrıyordu 

bakışı 
zamanla örtülü yere! 

bendi, sendi, 

bizlerd.endi, 

yalnız ... gözlerinin tam altında, 

derin ve acı 
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düşünceler, 

kınşıklar 
çizdi 

dudaklan sertti, 
ve alaycı, 

Bu, 
zafer arabasıyla 

DESTANI 

dizginini şaklatarak oynatan 
ve üstümüzden geçen 

satrap (4) sertliği 
değildi 

O arkadaşa 
sevgiyle sarılırdı, 

o insancıldı 
ve çelikten sertti, 

düşmana. karşı 
koyduğu zaman. 

Hepimizin zaafı 
ona da 

yabancı değildi : 
bizim gibi 

bayağı. hastalanır, 
tekrar iyileşir. 

Diyelim: 
ben bilardoyu severim, 

iyi nişancı değilim, 

o ise satrancı 

- öndere satranç 

daha yakışır -

(4) Satrap: Eski Roma'da zulmü ile meşhur valiler. 
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Ve sonra 
satranç tahtasından 

er meydanına geçerdi 
ve dünkü piyonları 

insan yaparak yine, 

emekçi 
insan 

birliklerini 

Kapitalizmin 
kaleleri 

dizerdi 

üstüne. 

Sevdiğimiz, 
saydığımız şeyler 

de birdir. 

Hiç yakını değilken ben, 
neden 

bu denli içten 

gönlüm, tek soluğu için 

ölmeye 
hazırdır 

kendinden geçerek 
sevinçten? 

Yalnız ben mi ? Sanki yokmuş · 
memlekette 

Çağırmadan, 

ağzını aralasa insan 

iyisi benden? 

şöyle biraz, 
hanginiz köy, maden ocağı, 

ve de kendi derisinden 
derhal fırlayıp, 
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bir adım ileri atmaz? 
Şarapla karışık 

keder içen 
sarhoş gibiyim. 

Tramvay yolundan 

koruyan beni 
yalnız içgüdüm. 

Ölsem, ağlayan olmaz şimdi, 
ufak bir faniyim, 

Yıkmış halkımızı 
bu zamansız ölüm. 

TUm Rusya 
yine göçebe olmuş, 

işte taşınıyor. 

bayrak, fl!ma, bayrak . . .  geçiyorlar bayrak 

altında. 
Milyonlar 

sütunlu salona 
girip 

çıkıyorlar. 
Sarsılıyor salon 

mi1yon ayak 
altında. 

Kara karışıyor 
gözyaşı, 

kızardı bayrakların gözleri, 
Niçin 

telgrafın sesi kısık 
matem uğultusundan? 

Yaptığı ne bu adamın? 
Kimdir o, nereli? 

O, insan oğullanndan 

19 



LENİN 
en insan olan L'l\fSAN. 

Biliyoruz hepir.1iz 
hayatını ulyanov'un, 

kısacıktır : 
koca tarihte 

ufacık bir an. 
Fakat LENİN yoldaşın ömrü 

ebediyete dek 
uzun,,. 

Yazıp anlatacağım onu 
size 

yeni baştan. 

Aslında Leiıin atlı yüzyıllara dayanıyor. 

Hikayemiz ikiyüz yıl öncesinden başlıyor. 

Duyuyor musunuz? 

Bu, 

yüzyılların sesini 
bastıran, 

Bromley ve Gujon 

soyunun 

sesi, 
bu, kalaylı hançereden 

haykıran 
dünyanın ilk 

buhar makinesi. 

Taçsız Majeste SERMAYE duyurmak niyetinde 

Şimdi tüm köylü gücü benim hizmetimde! 

Şehir 
çalar, çırpar, yürütür 

aç kasaların 
göbeğini doldurur. 
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DESTANI 

Tezgfilılara 
gec;ti köylü, tezgahı döndürür. 

İşçi sınıfı aç, 
sıska ve kambur. 

Göklere bacalar 

dikip 
Sermaye tehdit eder: 

Hani altın yolumu 

döşeyecek 
yol yapıcmız? 

KöyJü ise : elbette çıkacak, diye inler, 

çıkacak aramızdan 

bir döğüşçü, 
ve öcalıcımız ! 

Baca dumanları 

bacalar 

Gökyüzü 

bulutlara 

karışıyor, 

sıralı erleri gibi 
bir bölüğün. 

artık tek değil, 
birleşiyor 

Birbirine karıştı 
renkleri 

dumanın, 

göğün. 
Yoksul halkın gözü önünde 

Baktı hesaplara 

mallar dizi dizi. 

keleş müdür, 
kartaloz! 
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LENİN 
Homurdandı para krizi! 

ve levhayı astı : 

İŞE PAYDOS! 
Sinek bokları 

benek benek 

şekerlere yayılıyor, 
silolarda 

çürüyor 
hububat. 

Pastacı vitrini dibinde sürünüyor 
işsizler, 

aç, perişan, 
berbat. 

Gecekondunun 
karnı gurulduyor; 

bastırıyor 

çocuk ağlamasını, 
acı acı : 

İş olsun, 

silah olsun, nah! diye 

avuçlarını açıyor ... 

Neredesin dövüşçü , i.\e alıcı, kurtarıcı? 

Hey deve, 

koca çöl gemisi, 

Hey hey, çelik gemiler, 

şu sömürgelere bir daha yol 

açar mısın? 

mağrur ve sarsılmaz � 
Çöle marş! Ateşler arasında 

çalışmağa var mısın? 
Dövün köpüğü şimdi, gemiler 

kağıttan beyaz! 
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DE5TA�I 

Kara dumanlara 
bürünmüş 

palmiyeler, hurmalar, 
simsiyah 

yeşil, serin 

vahalar. 
Bak! . . . . . .  İşte, 

Kırbaçlanmış 

altın ürünlü 
tarlada 

bir zenci 

ağlar: 

U . . .  u . . .  uuu . . .  Vah Nilim! Ah Nilim! 

Akıp gel, 
at kenara. 

kapkara olsun, 

Tutuşsun, 

düşümden de kara! 

kanımdan al 
yangınlar, 

Tüm kahveler 

Ah l:oca Nil! 

birden kaynasın, içinde pişsin 

Şu göbekli beyazlar, 
şu zengin karalar! 

Avlayıp 
işlediğimiz fildişini kaldır, 

Daldıııır ! etlerine, kalblerine daldır! 
Torunlarıma 

yarasın 
dökülen kanımız 

Nerdesin, ey güneş yüzlü öc alıcımız? 
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LENİN 
gayrı yaşayacak değilim . .  
Ölüm Tanrısı geldi, 

Unutma ricamı, 

koca Nil, 

ah Nilim! 
Rusya karlarında 

ya da Patagonyada 

Zaman 
kan - terle işleyen 

olsun 

tezgahlar kursun ! 
İvanov artık 

Voznesensktc (') 

Bu bina üstüne 

işçisi 

taş bina dikiyor 

türkü söylüyor : 

"Fabrika çalışıyor 

edeyim ağzına, 

zaman yol gösteriyor 

Stenka Razin'a" 

"Kapitalist nedir?" soracak 
torunlarımız. 

Bir yaprakta 

çizeyim 
portresini. 

(5) Voznesensk _ hanovo: Çarlık Rusyasının en bü�ük tekstil 

fabrikasının bulund� şehir. 
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Polis nedir, 
soruyor 

çocuklarımız, 

anlatayım 

Kapitalizm 

ve de 

size 
sülalesini . 

gençken 
zararsız 

becerikli 
bir d€likanlıydı. 

Ne tembeldi, 
ne arsız, 

kire pasa da 
dayanıklı idi. 

Feodal triko 
ona dar geliyordu, 

Yukarı tırmanırdı, 
dar! 

vardı her tarakta bezi, 

devrimlerle 

geldi 

DE;STANI 

onun da bahçesine bahar, 

tutturuyordu o da 

Oydu 
makineyi 

Bir gün: 

ha.zan 
Marseyezi! 

ilk tasarla.yan. 
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LENiN 
"gelelim insanlara'' 

dedi. 
Ve yeryüzünde 

11ilyonlarca 

milyonlarca 
insan 

işçi çocuğu 
türedi. 

Çarlık mı? Kontluk mu? 
hooop ! dedi, 

çiğnedi yuttu 
armasıyle, 

kartalıyla, 
şu incildeki 

inek gibi 
kabardı 

ve yalandı sonra, 
parlamento diliyle. 

Sonra adale 
çeliği gevşeyip koptu. 

Göbek bağladı, 

kocaman ve arsız 
bu haliyle 

kapitalist oldu 

defteri kebirinden 
farksız. 

Sıraladı 
sarayları, 

bir bir 
ünlü ressamlar 

çalıştı, 
fırçası elinde : 
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tavanlar rokoko, 
döşeme - ampir 

duvarlar Lui Katorz stilinde. 
Önüne eğilip, 

dikerek kıçını 
... suratlı, 

tembel ve mahmur, 
koruyordu saraylarının 

içini dışını 

yüzlerce, binlerce sivil memur. 

Ruhu sağırdır kapitalistin. 
Ne renk tanır. 

İnek için de aynıdır : 

ha çiçek , ha gar.el. 
Estetik, etik, ahenk - neymiş 

farkı? 

Bunlar emrinde çalışan 

DESTANI 

ne şarkı. 

hizmetçi - matmazel. 
Hepsi onunmuş! Neymiş 

cennet 

Kocakarılara satıyor 
utanmadan, 

İsa çarmıhından çivi delikleri 
ile birer tüy 

cehennem 
dedikleri? 

Ruh - ül Kudüs'ün 
kuyruğundan. 

Para vurup 
yesin, uyusun , 

başka ne yapsın? 
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LENİN 
Şişip 

kendi boyunu 
geçti sonunda. 

Çalışmaz cldu. Niye? Köleleri çalışsın! 
ve koflaşıp 

yayıldı 
tarihin yolunda, 

dünyanın üstünde, sanki karyolasında . . .  
Tıkadı bütün yolu - geçidi, 

Bağlandı insanın eli - kolu 
Öyleyse, onu hnvaya uçurmak 

kurtuluşun tek yolu! 
Biliyorum, 

güli\msiyecek şair şimdi 
acı acı, 

Verecek bana 

bir iki nasihat. 

Eleştirici şaklatacak kırbacı : 

"Hani ruh, lirik? Seninki, kuru neşriyat1 

Kapitalizm lafı ne zariftir, 

ve ne de ince". 
Yok canım? Bülbülü mü ele alacağım? 

Dönüyor kapitalizme 

tekrar 

dfişUnce 

onu 

ateşli bir slogan 
yapacağım. 

Ne muhabbet zamanıdır 
yaşadığımız zaman 

Ne de işe yarar 
boş lafın boş kılıfı. 
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Ben tüm şair gücümü , 
genç ve tannan 

sana adıyorum, işçi sınıfı! 
"Proletarya" lafı 

şekilsiz ve dar olabilir 
sosyalizmden korkanlar için. 
Fakat 

bizim kulağımızı 
müzik gibi sarar, 

Mlizik ki 

ölüleri bile 
savaşa kaldırır! 

1şte 
lüks katlar 

korkudan büzülüyor, 
kat kat yukarı yükseliyor 

DESTANI 

bodrumdan gelen çağırı ! 
Yükseliyor göklerin maviliğine 

doğru 
yollarımız, 

bu bodrumdan yukarı 

Varsa önderiniz, bizim de var 
bizimki, parya, 

Bir işçi oğludur, 
bizim gibi 

proletarya! 

Kapitale dünya 
artık dar geliyor, 

kat kat yüzükleri 
geçirmiş parmağına 

ve koca göbeği ile 
uzanıyor 
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LENİN 
başkasımn 

Geliyorlar! 
gırtlağına. 

Demirler çarpışıyor, 
çınlıyor, 

Vuuur ! Dünya dar geldi 
iki burjuvaya. 

Her köy 
koca bir şehit mezarı 

oluyor. 
l-""abrikalar 

ba!1ladı 
takma kol - bacak çıkarmağa. 

Savaş bitti, kuruldu 
masalar 

Zafer sofrada şimdi, 
baklava - börek. 

Fakat dinle! ? İnliyor mezarlar, 

kastanyet gibi takırdıyor 

cDirilip 
döneceğiz 

zaman cinayetinizi 

Kalmaz 
gerek 

takma kol, takma bacak, 
değnek, destek! 

er meydanına, 

affetmiyecek ! 

savaş ilanına. 
Erlerimiz 

fazla laf 
etmiyecek ! » 
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Gözyaşları 
göl oluyor, ülkeler arasında 

kan selinden 
geçilmez oldu 

yollar. 
Doğuyor şimdi 

tek tük 

DESTANI 

hümanist kafasında 
en olmayacak 

ütopy ala r ... 
Ve 

hiç bir çare 
bulamadan, 

hayata 
çarparak 

kırıyor kafasını 
onlar. 

Öyle ya ? bula bula buldukları 

patik ad an 
nasıl geçsin 

milyonlar? 
Memnun değil 

artık 
kapitalistin kendisi. 

Şikayetçidir 
makinesinin 

gücünden 
sürüklüyor bunları 

şimdi 
işçi kütlesi. 

Çıkılamıyor 
kriz, g revler 
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içinden. 
Nereye akıtıyoruz 

altın selini? 
Düşmanımız kim, 

kim bize yarıyor? 

Büyük üretici 
işçi yığını 

kendini 
anlamağa 

başlıyor. 
Zaman 

sermaye saatlerine 
gem vurdu. 

Durdu 
projektörün 

raksı. 

Ve yine zaman, Lenin'in ağabeyini doğurdu 

büyük ağabeyi KARL MARKS'ı 

Marka! 
Geliyor 

gözlerin ön üne 
ak saçlı sakallı bir resim 

Marks'ın hayatı, 
tasavvur ötesindedir. 

Sadece 
mermere 

kazılmış 

bir isim, 

Koca Marks, 
alçı soğukluğu 

içindedir. 

32 



·-

.. ,, 
·t_.,..: '! , .. 

' . , ...... ;�""""� 
:s·-.'::. 

� , .. -=-�� �: ·:�r:� .. ·;.·�\ı�_ ·� ... . :,_ ...... 

, 
. , r 

,.. 

• !>-.. •· . , .. 7 . . ,·. 

. J .. ,. { 

, .. ' ,.� t - , • . 
. : 

' . 

'ı 

' . -��\,�} 
. ,.:��q::: .. �'.? .. .. 'l= . . � . ·A-. '•"C'. ... 



Faka.aat . . .  
Gün geldi 

ve devrim 
patikasında 

İşçi ilk 
ufacık adımını attı . . .  

attı ve durdu. 
İşte o zaman 

Marks, 
senelerin arkasında 

kalbini, 
fikirlerini 

alev alev tutuşturdu! 
Marks 

her fabrikada 
şimdi, 

işte, iş başında 

kanlı canlı = 

eli nasır tutuyor! 

İşçi ücretleri düşük, fiyatlar zamlı 
Hırsızı 

elinden 
elinden 

yakalıyor! 
Korkudan 

tirtir titreyip, 
ağız açamıyanı, 

ve gözlerini 
iş sırasında 

işverenin 
göbeği hizasına 

kaldıramıyanı 
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çağırıy or Marks şimdi, 

kavgruuna! 
Biz dedik: 

prolet€rya iktidarı 
belki çarelerin 

en sonudur, 

bizi oraya 
ancak bir tesadüf 

atacak. 
Diyor Marks : ha�ıır. 

bu bir doğa kanunudur, 

Dümeni 

proletarya 
tutac:ık! 

Benzemez 
Marks'ın kitapları 

klişelere, 

ne kuru rakkamdır onlar, 

ne satır araları. 

Marks : kalkın, dedi 

tüm işçilere 

ve yürüttü 
kütleleri 

Dedi : savaşın! belki çoğunuz 
ölecektir, 

iş, tashihidir 
zekanın dizdiği fikirlerin. 

Eyleme geçirecek 
olan 

kağıttan, 
yakında gelecektir, 

savaş meydanına geçecek, 
zaferden emin. 
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DESTANI 

Fikir değirmeni 
artık son düşüncesini 

öğüttiyordu ... 
ve son satırda, 

ağırlaşırken kalem 
Marks'ın elinde 

Biliyorum, 
hayalinde Kremlin'i 

görüyordu 
ve Komün bayrağını 

Moskova'run üstünde. 

Günler 
kavun gibi 

olgunlaşmağa. başlarken, 
Proletarya da 

rüşt üne 
erdi 

ve Sermaye, 
erişilmez bir 

hisarken, 
köktlııden sarsıldı 

ve temeli oynadı. 

Kısa bir mesafe daha ... bir kaç yıl ötesi ... 

Uğuldayıp kaynıyor halkların öfkesi 

Öfke ayaklanma, ayaklanma isyan oluyor 

İsyan, kıyam oluyor, devrim şimşeği çakıyor 

Fakat vahşidir 
burjuvanın kör öfkesi 

Tiyers'lerin parçaladıkları 
inim inim inliyor! 
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LENİN 
İnliyor 

komünar ecdamn 

«Öğren benden arkadaş, 
gölgesi. 

dinle beni, 
kardeşim, 

Mahvolursun, tek kalırsan, 

başına buyruk, 
Beraber vurun! 

Birlikte uçurun! 
Partide birleşin! 

İşçi sınıfı olsun 
bir tek 

kocaman yumruk! 
«Biz önderiz» diyenler 

sonradan sıvışmasm, 
hatiplerde olur hazan 

türlü renk 

Başkan değildir o ki, sizlerle 

ve olsun ekmek karlar 
basit 

ve türlü yüz. 

hayatını paylaşsm, 

bir ray kadar dümdüz!• 
Yuvarlanıyor sınıf, rütbe, 

din, dil 
karışımıyle 

Toprağımız. 
Rubleler, tekerlek! 

ve sermaye, 
tezatlar içinde, 

kini, hışmıyle 



DESTA.lllC 

büyüyor, 

ha büyüyor, süngüler dikerek! 
Dolaştı 

sosyalizm hayali 

bütün Avrupayı, sonunda. 

Gitti. . yine geldi... 

bekledi. . . dolaştı 

o yer benim, 
bu yer senin 

ve sonunda 
bir gün 

ücra Simbirsk 
onna.nında 

doğdu 

bir çocuk: 

LEN 1 N 

D 
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Bir işçi tanıyorum, 
kara cahildi 

tadına bile 

bakamadı 

alfabenin 
fakat 

bir gün konuşuyordu LENİN 
o dinledi ... 

ve her şeyi bildi. 
Sibiryalı köyltiler 

bana anlatıyordu : 
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LENiN 
köyünü tüfekle korudu, 

ve sonra ... 

birlik yaratmakta öncü idi 

Bu köylü ne Lenin'i tanıyor, 
ne de okuyordu 

fakat, bu köylü 
Leninci idi. 

Dağlar gördüm. Ne ot, ne can, 

yalnız bulut kümesinin 

nemli izi kayalıkta, 
uçurumlar sarp ve derin. 

Yüz verst civarında 
pı llım pırtını 

tek dağ köylüsünün 
göğsünde parlıyordu 

rozeti LENİN'in. 
Diyeceksiniz 

bu bir Ahi iğnesidir, 
Antikası 

süs düşkünü genç kız 
zevklerinin . 

Hayır! bunlar gömleklerde işaretidir 

İlyiç sevgisiyle 
yanan yüreklerin! 

Anlatılmaz bunlar 

şu kancalı 

slav - kiril harfleriyle. 

«Önder ol!» diye gelmemiş ona bir emir 
semalardan 

O, insan adımJarı , işçi 
elleriyle 
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kendi kafasıyla 

yüriiınUştür 

bu yoldan. 
Rusyaya kuş bakışı bir bak : 
nehirleri 

bir mavilik 
denizidir. 

sanki bütün 

bu mavi nehir, 
ırmak 

sırtında sopa, 
kamçı, 

kırbaç izidir. 
Fakat bahar sularından da 

mavi, 

köle Rusyanın 
süsler 

sırtını mavi lekeler! 

Bir de yandan bak, 
Rusya'ya, 

yandan: 
bak : güneyden, 

kuzeyden, 

doğudan: 
tüter 

dağ sırtlarında 

Dağların içi 

maden ocağı, 
kürek cehennc•mi 

Fakat 

kürek cezasından da 
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LENiN 
daha beterdir elbet, 

fabrikalarda, 
tezgah başında 

esaret. 
Vardı dünyada, 

daha zengin ülkeler, 

daha güzel, akıllı, yaman 

fakat daha btiytik acıyla 

bir ülke yoktu. 

Silinmez 

yanan 

bir tokat kolay kolay 

İşte: isyan çağrısı 
bliytir btttiin 

Kalkın yiğitler! 
kapıyor 

yanaktan ... 

tilkeyi gezer : 

· yiğitler sili\hı, 
büyüyor isyan 

Kiminin elinde el bombası 
kiminin elinde mavzer. 

İyidir 
.;:are boşaltmak bir şarjür 

Fakaaat.. ya da vuramayıp sadece 

Yürür 

idam sehpasına şimdi, 

toz kaldırsan? 

yürür 
çar kaatili 

Ulyanov Aleks andr. 
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Birisini öldürsen, 

çıkar 

bir ikincisi 
İşkencesi, zülmü ile 

gideni aratır 
Schltisselburg 

mahpuslarından binincisi, 
Ulyanov'un ağabeyi, Aleksandr 

asılır. 
O zaman 

ilyiç 
henüz onyedisinde, 

şunları dedi 

( ve sözü 

PEST:\N"I 

büyüktür asker yemininden) 
«Ağabey, 

geçeceğiz biz 
senin yerine. 

Yürümeyiz ama 
senin izinden ... » 

Şu heykellere bak ... 
Kahramanlar 

soyunu 

gördün mü hiç? 
«Ben Gogol»um diyen 

çelenk, 
şöhret istemiş 

Böylesini değil, 
işçi kahramanlığını 

ilyiç 
kendi omuzuna 

yUklemiş. 
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LE:-.;IN 
İşçiler arasında ilyiç, 

demiroi viranesinde 
şimdi ders veriyor : 

Usta dayak atıyor ... buna 

Ne yapsan, 

Yevmiye 

karşı ne yapılır? 

iş veren değil yemek 
su bile 

esirgiyor, 

beş kapik beş kapik 
nasıl artınlır? 

Ufak tefek 
metellkler 

değildi amaç . 
.:SüpU.rdUğün 

çöplüğün kenannda 
durma, yendin mi, 

Sosyalizme 
ardına kadar 

bağrım aç, 
Kapitalizmi ez, 

davayı kazandın mı ... 
Çalı siipürgesi değildir, 

.elindeki tUfek ! » 
llyiç bunları 

yüzlerce defa 
tekrarlıyordu, 

İşliyordu 
yontulmamış kulakları 

işliyordu, 
sabaha dek 



DESTANI 

ve yarın iki 
anlam ışın 

elini kavuşturuyordu. 

«Dün dörtttik, 
dörtyüz olacağız 

bugün. 
Saklanıyorsak bugün, 

yarın meydana çıkacağız, 

Dörtyü.z oluruz bugün, 
dört miJyon 

öbürgün 
tfun işçileri 

kavgaya 
çağıracağız!» 

Biz artık 
sessiz sedasız 

ağzı var, 
dili yok 

bir yığın değiliz! 
Büyüyor 

emekçi öfkesi, 
şiddetli, amansız 

tlyiçin 
kitapları birer şişmek, 

Sınıfla beraber büyüdü Lenin 

Yığınlar ona 

dalgalar gibi 

aralıksız! 

çarpıyordu. 

Yerine geliyordu 

büyük yemin, 
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işçiler aydınlanıp 
kuvvet buluyordu. 

Artık 
tek tük 

çarpışan yiğitler yerine 
özgürlük savaşında 

beraberiz. 

Büyüdü Lenin 

boyuna, 
enine: 

biz, 
talimden çıkmış 

birer eriz. 
Kanla yazılmıştır 

Volodimirsk yoluna 
yeraltı 

kahramanlarının 
adı. 

Si.irgün yerlerinin 

çamuruna tozuna 
işlenmiş 

sürgünlerin 

mukadderatı. 

Bazan 
otunırken koltukta 

Kremlin'de bizler 

akla gelir ansızın 
davetsiz hatıralar. 

Masamızda 

kanunlar, 
kararnameler, 

kulağımızda. ise 
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prangalann sesi 
çınlar. 

Nerçinsk sürgün yolu 

diyelim, 
hadi neyse ... 

Duvarlar arkasında 
tramvay zilini 

dinleyip· 
hangimiz 

kapılarak öfkeye, 

yeise 
demir parmaklığını 

kemirmedi, 
acı acı inleyip? 

Parçalasan kafanı 
duvarlarda, 

ertesi gün 

Hücren süprülür, 
başkasını basar bağrına . 

.,sen az yU§adın, şerefle öldün, 

özgürlük ve vatan uğruna» 

Bu şarkının yas dolu kudreti 
Bir sürgiinde tlyiç'in hoşuna gitti ... 
Diyc.rlardı : 

şu mujikcağız, 

geç ya da erken 
kendi basit 

sosyalizm ini 
kuracak. 
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LENİN 
Nerede! 

Rusya.da 
baccı:ar diken diken. 

göklerde dı!manları 

salkım saçak! 
Kimse kimseyi 

buyur etmez 

cennette 

Sosyalizm adımı 
üstünde burjuva leşinin 

yüz milyon 
köylünün lideri 

proletaryadır. elbette. 

Proletarya lideri : 
LEN t N. 

Bakarsın. 

i:;�i düşmanı bir 
«Es'Er»(6) 

ortaya çıkarak 

boş vaatle· 
r.: .. �j;.:til'. 

bol keseden, 
kurnaz. 

Lenin 
bo.:; lafl::ın 

bir bir kopararak 
üstünde 

16) Es'Er: S.R_ ,ı.:,� g�ıl�Cllr. S0:;,;"•' Cuınh•lı·iyc:..,:il.·r d,·.rı! •. ·kıir. 
!\1e-:ı:;;ı�'. i�'.cde h':·}�\..ıç: L('nin\�· ��:li�:;� ç1k:!';•;tJJrdı 
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bir şey bırakmaz. 
Özgür-lükmüş, 

k ardeşlikmiş, 

boş laflara 
dcyduk, 

kesilsin 
palavracıların sesi 

Madts'm tüm donatımıyla, 

düzgün saflara 
toplandı 

bolşevik partisi. 
Ekspresle 

Amerika'yı geç 

boydan boya 
Çuhloma'yı dolaş koydan 

koya 

Her y<:rde gözüne 
çarpar 

bir parti 

ve tırnak içinde küçük bir « b». 
Düşsün bugün Pulkovo 

Merih'in 
peşine. 

Gökyüzünün 
eski sandığını 

karıştırarak 

Ifa.lacak dünya için 
bu küçük «h» 

yine. 
Merih ten 

kat kat muhteşem 
ve parlak. 
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LENİN 
Kelimeleri ele alacağım : 

en önemlisi eskiyor, 
kaybediyor özüni.i 

Fakat yine elime alıp 

parlatacağım 

Sözlerin en muhteşemini : PARTİ sözünü 

Bir . . . bir birim! 

Tek olmaktan 

var mı bir çtkarmıız? 
Sesi inceciktir, 

birim tek başına 

Duyan kim? 
Belki kendi karımız 

o da, çarşıda değil de, 
yanımızda 

Fakat parti. 

bir tayfun gibidir 
yavaş söylenen 

kalsa 

olursa. 

seslerden preslenmiş 

ses birliği 

düşman içinde 

patlar, 

bunun gibidir 
bombardımanda 

patlayan 
kulak dericiği 

Tek kalan 
insanın 
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anasını ağlatırhr, vay haline: 
'I'ek erkek. 

olamaz ne bir ordu, 
ne cengaver, 

efendisidir 
yine, 

Hattit iki 
zayıf 

bir gLiclüyü 
yener. 

Oysa 
zayıflar 

partide birleşti mi, 
Ey düşman, 

sakın! 
Seni zorlu vurduk! 

Parti, 

milyon parmaklı 
elini sıktı mı. 

Her şeyi parçalar 
bu kocaman 

yumruk. 
Bir «Bir» anlamsızdır, 

eşit sıfırdır. 

Bir (<Bir>, 
ne olursa olsun, 

ne tek başına 
beş kademlik 

ne de he-le 
beş kv.tlı 
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bir evi. 

milyonların 
omuıudur, 

yanyana dizilmif), 

sık sıralara, 
rökdelen 

yapılar, 
onun nımuzuchır, 

bir, birt lrnldırır 

parti, 
semalara. 

Parti 

işçi sınıfının 
omurgasıdır, 

lrnhranu-ınhğm 
ünü 

ölmezliğe dek! 
Parti, 

arkadaşlarımızın 

vefasıdır, 
dünkü işçi 

yarın çarhkları siler hartadan 
tek tek. 

Sınıfın dimağı, 

sınıfın 

emeği 
sınıfın ünü, 

sınıfın gücü. 
Parti budur. 
Hangi çocuktur 

en sevilen çocuğu 



DEST.�M 
tarih anasının? 

LcıJin deriz, 
partiyi 

kastederiz, 

Parti deriz,, 
kastettiğimiz - LENİN. 

Daha 
dağ dağ asalet , üm,.an 

taçlı kafalar 

Burjuvalar 
kış günü kargalar 

gibi. 

Fakat kaynıyor 
yeraltı 

lavlar, 

Parti kraterinde hava 
kasırgalar gibi. 

Dokuz Ocak ... 

Halk artık 

anhyor Gapon'u C) 
Düşüyoruz. 

çarın kurşunları 
altında 

Dokuz Ocak - Çar ihsanı 
martavalınm sonu. 

Katliam gelişiyor 
Mukden'de, 

t 7; G:1p0ı1: :S(IS Yılmda, bciyük bir h:t\k yığıı:mı, (Jl'dan ih�<\' ı 
c!'kmc-k lı:ı!ıancs:yk sarayın önüne götürüp kur$ıına diJ:

dirc1 f'(�pas. O ·brnlı ruzar" günü, bicıdC"n f�rl:. öF: •::ırdı 
ıc üç binden faz':1 in;;,ın yaraLınmıştı. 
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LENiN 
Tsusima'da. 

İnanmıyoruz 
boş laf alra, 

yeter artık ! 
Presne (s ı 

kapıyor s ilahını, 
koşuyor isyana 

Haydi ! Çarın tahtını 
nerdeyse devirdik. 

Burjuva koltuğu da 
devrilecek 

bir yana ! 

İlyiç burada. 
Sabahlara dek 

İşçilerle 
beraberdir 

beşinci sene. 
Her barikata 

bizzat gelerek 
tutuyor 

idaresini 
kendi elinde. 

Derken 
fesat bir haber yayıldı, 

inanıldı ona 

« Özgürlük» denildi ,  
kurdelalar 

kuşandı 

( 8 )  Presnc : Çarl ı k  zanrnnıııda Moskova'n ı n  en ra:ı:!a fabrika 
lıulıın;:ın ma hal lesi .  İ l k  a teşi Prcsne'li'er acmışl ı .  

58 



DESTA�l 

Çar efendi, 

manifestocuğu elinde 

çıktı balkona 
ve bir hafta 

« ha.layı » havası 
yaşandı. 

Nutuklar . . .  kurdelalar . . . şark ılar 

derken, 
bastırıyor bas sesiyle 

herşeyi toplar 

ve işçi kanından bir denizin üstünde 

çıkıyor çar amirali Dubasof ceza seferine. 

Haniymiş, tüküreyim 

suratlarına, ÇEK A vahşetinden 

fiskos eden iftiracıları 

beyaz 

süprüntünün . 

Bakın, 

bağlandı işçiler şimd i 
d irscklerinden 

Sille, 

tokat . .  
kırbaç altında hekliyor 

Kuduruyor irtica. 

Çıtkırıldım 

aydınlar 
çekilip 

her şeyi berbat ediyor 

evlerinde 

şimdi kapanıyor 

onlar 
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L E N L, 

Allahı arayıp, 
mum, günnük yakıyor. 

Yoldaş Plehanov'un sesi 
zırlıyor : 

.. Kanleşler ! Kabahat sizin, 
beceremediniz ! 

Ecçu boşuna kanlar 
dökülüyor . .  

Ne d iye 

silaha 
sarıldınız ? » 

Bu zırlamayı, 
zavallı ve mariz, 

kesiyor Lenin'in 
sesi, 

öfkeli ve tiz ·: 
« Yaian ! Silahla döğüşülür ! 

Fa.kat daha enerjik ! 
Giinü yakındır : 

ayaklanıyor işçi, 
kalkıyor mujik ! 

'l'üın işçi sınıfı 
yine 

ayaklanacak 

Savunma değil, 

saldırma ! 
şiarımız olacak, 

ve kan köpüğü 
içinde geçen 

o sene 

işçi saflannda 
açılan 
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ağır yaraya rağmen 

ilk okulun ilk sınıfı 
olacak yine 

gelecekteki 

fırtınalara 
kıyas€n !:ı. 

Lenin 
gönderil iyor 

bir daha sürgüne 

bizleri 
oradan hazırlıyor 

savaşa, 
öğreniyor, 

öğretiyor yine 

topluyor 
dağı lmış partiyi 

ve geçiyor haşa. 
Alıyor üstüne 

yen i  görevler. 
« Bak , bu seneyi 

şaha kaldırdı grevler. 

Bi r az daha ! Ha gayretl 
ve sen de �ahlanacaksın nihayet ! »  
D�rken hepsinden korkunç , 

heps inden sert 
g�lip çatıyor bindokuzyüz ondört! 
Destanlar yazılıyor . . .  

DESTAN I 

Güya tiittürecek asker 
çubugunu, lülesini. 

ahcak sazı d ine , 
uyarak geleneğe . .  
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LENiN 
Fakat bu uluslararası 

kıyma makinesini 
ne Poltava'ya benzetmek 

mümkiln, 

Emperyalizm 
atıyor 

maskesini, 
koca göbeği ve takma 

dişleriyle 

kan seli geçtiği halde 
dizini 

ısüngUye takıp yutuyor 
ülkeleri, 

ne de Plevne'ye. 

bUtün müştemilatıyle 

Emperyalistlerin 

etrafını dalkavuklar 

sarıyor 

Hani şu becerikli «Vova'lar» , 
patriyotlar. 

İşçileri 
satan ellerini yıkayıp 

yazıyorlar : 

.: Son kan damlasına kadar 

döğtiştin , çocuklar ! »  

Demir hurdasıdır 
şimdi 

toprak 
içinde insan 

artıkları 
kokuyor. 
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Bu tımarhanede, 
aklını 

kaçırmayarak 

bir tek Zimmerwald 
ayakta kalıyor. 

Oradan Lenin 
ve birkaç sürgün 

kaldırdı 
düşüncelerinin 

örtUsünü 

ve alev alev 
tutuştu 

yangın 
ve bastırdı 

sesleri 
top gtimbUrtUsUnü. 

Yaylım ateşi 
kulak deliyor 

bir taraftan, 
öbür taraftan yüzbin 

kılıçlı süvari 
hücUma kalkıyor 

Bu taraftan saçı dökülmUş, 

elmacıklar çıkık, 
bir tek insan 

k ılıca, 

topa, tüfeğa 

«Askerler ! 
karşı koyuyor. 

Size ih anet ettiler, sattılar sizi 
burjuvalar 
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Türklere ltarşı, 

Verdun'e 
Tuna'ya 

saldırtıyor. 
Yeter artık ! 

Uluslar arasındaki kavgalar, 
Bunları 

bir iç savaşa 

çevirelim. 

diyor. 

Yeter yağmalar, ölümler, 
yaralar 

yeter !  
yoktur kabahati 

ulusların 
Dünya ulusları 

burjuvazisine 

bundan da beter 
bir savaşın 

sancağını 
açalım ! 

Diyorlardı : fırın gibi 

bir hapşırır! Hoooop ! 
ne adam kaldı,  

bir top 

ne kemiği. 
ne kanı 

gel de bul bakahm ,  adm:, 
sanını. 

Top han�erer.iyle. 
bombardıman 

sesiyle 
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rdu emperyalistler 
birbirlerine : daaaş ! 

hırlıyo 

dizegel, arka 
Vuruşup kınştılar, 

yok oldu � b galibi, maglu u, 
gazisiyle 

Ve kazanan 

k" i kaldı : bir tek ış 
LENtN yoldaş ! 

Emperyalistlerin ..  0 
sürilsun 

bereket ! · bizim de Gerçı 
hani, 

Fakat o da 
1 k sa rım me e b iz var. 

tükendi, 
klandı Rusya aya 

ve nihayet 

kovalıyor 
onları 

Tebriz'den 

Arhangelsk'e 

Sanma 
imparatorluğu 

bir deli tavuk ! 

kadar. 

Koca gagalı 
kartaldır o ,  

1 ,..ı.ft baş 1 · ıe 
"' 

iktidarı ı . 
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LENiN 
Fakat, 

izmarit gibi, 

bu iktidarı biz. 
sokağa tükürdük 

prensi, 
veliahtı, 

çan ile. 

Bu koskocaman, 
kanlı kir pas 

aç millet, 
kalkıp 

ayağa 

Sovyetlere m i  gidecek,  
yoksa 

boyun bükecek m i  
burjuvaya ? 

Hayır millet 

içinde, 

yin� 

çar zi ncirlerini kırıyor 
ve içerde 

kıyametler kopuyor, 
tutuştu yamyor :lı.;�y.ı 

dört b i ı· yj) udaı:ı. � 
Sürgünde ise, 

Vladimir İlyiç, 
İsviçre'de, 

okuyor gazete , 
titreyip 

heyecandan . 

Gazete sütunları 
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DESTANI 

kati gelmiyor 
ona, 

Uçak la 
kaçmanın 

yolu ol.sa ? 
Oraya, 

ayak lanmış 
işçiler 

yanına, 
tüm fik ir, 

tüm arzu 
onlarla bir 

olsa ! 
Ve işte, 

vagonu Alman, 
mühürü Alman, 

götürüyor, 
parti emriyle, 

bir tren 
onu . . .  

Bilseydi 

şu Hohenzollern'ler 
o zaman , 

Lenin'in 
monarşilerine 

bir bomba olduğunu ! 
Petrograt'hlar 

öpUşüp, 

çıldıracak 
sevinçten 

çocuk gibi , 
hoplayıp, 
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LENİN 
zıplıyor !  

Fakat, 
nl kurdela yakasında, 

Nevski 
şimdi 

generallerle 

dıştan ve içten 

}; aynaşıyor. 
Bir adım. .  bir adım daha . . .  

ve görünecek sınır, 
yine 

polis düdükleri 
çalacak, 

pençesi 
yumuşak ,  

tırnağı 
sivri, 

burjuvalar 
bunlan 

çı kard ı ,  
çıkaracak ! 

önce 
izmarit yavrusu, 

sonra istavrit yaı:rusu, 
derken , 

çinekop, 
derken kefal, 

çık, daha da çık ! 

sonra efendim 

Dardanelski 

Mihı,kov, süt kuzusu 
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DESTANI 

ve nihayet 
taç töreni 

meraklısı ,  

Mihayilçik ! 
Başbakanın ikt idan 

iktidar değil, 
gergef na kışı mübarek ! 

Neredeeee o kaba saba Halk Komiseri,  

nerede ? 
Bir genç kız 

gi bi,  

tut onu 
çek 

elinden 
Tenor sesiyle 

şarkı söyler, 
kriz tutar bazan, 

küt ;  serilir yerlere . 

Doyamadık daha 
Şubat 

özgü rlüğüne, 

tadamadık 

hürriyet i ,  
bir damlacık 

O'lsun . . .  
Alıyor 

sopayı 

«Savunmacılar» 

yine 

� Marş, marş, işçiler ! 

koşun cepheye ! �  
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l.ENİN 
Bu sevimli 

manzara 

tamamlanıyor 

bize daha önce 
ve daha sonra 

ihanet edenlerle. 

Ctr�fımızı Es'Er'ler, 
Savinkov 

sımsıkı sarıyor, 

f kıl  hocaları, 

menşev i k 'lerle. 

Fa kat dinle ? 
bir ses geliyor yıığ bağlarnağa 

tutan 
şehir€, 

Neva sahili 
ötesinden ! 

Gümbürdüyor 

Finlandiya 

garından 
sarsılıyor 

viborgsk 

bir zırhlının 

sesinden ! 
Ve, kabarıyor, 

köpürüyor 
devrim denizi 

nihayet, 
esiyor devrim rüzgan , 

sert ve serin ! 

Liteynaya fabrikası 

silme iş tulumu, 

kasket . . .  
72 



«Lenin bizimledir ! 

Yaşasın Lenin ! »  

« Y o l d a ş l a r ! »  
İlk birkaç bin 

fabrika 

işçisinin 

üstünde 

kaldırıyor 

yol gösteren elini 

«Es 'Er'I iğin paçavrasını 

DESTANI 

Lenin . . .  

al aşşağı edelim ! 

Yeri yok aramızda 

kapitalistle 

gammazların ! 
Biz 

aşağ ı sınıfların 

ses iyiz ! 
Biz, tüm 

Rus 

işçisiyiz ! 

Sosyalizmi yaratan 

partimiz 

yaşasın ! 

Sovyetler 

uğruna 
isyan, yaşasın ! »  

Kalabalık heyecanlı , 
şaşırmış gibi . . . 

Ve ilk defa 

senin önüne, 

benim önüme 
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LENi N  
dikiliyor, 

yapılması basit bir 

S O S Y A L İ Z M  
iş g�bi, 

yeni, henüz bilmediğimiz 
kelime ! 

Fabrikadan fabrikaya 
düdükler 

ötüyor, 
Ufuktan ufuğa 

aydınlanıyor 
gök, deniz 

ve o anda, 
yarınki 

emekçi komünü doğuyor 

Burjuvasız, 
proletersiz.  

efendisiz, 

Koparıyor 

bir balta 

bizleri saran 
ipleri 

darbesi gibi 
tlyiç'in 

Nutkunu kesiyor 

kölesiz ! 

sözleri .  

büyüyen heyecan : 
<Doğrusun, Lenin ! 

Doğru ! 
Geldi artık zaman ! :.  
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Balerin Kseşinskaya'nın 
malikanesi, 

hani şu 

şimdi 

göbek atıp 
bacak titretme 

ödUlU 

iş tulumu giyenlerin 
yazıhanesi,  

girip çıkıyor 
fabrika işçisi 

bir sürii . . . 
Bu demirhanede 

işçi demiri 
dövülüyor, 

İşç i çeliğine su, 
buradan veriliyor ! 

*Koca burjuva aman da aman, 

DESTANI 

zıkkım'lan hindi dolmasını, haydi zıkkımlan .' 
Yaşıyor burjuva, yağ - bal içinde yaşıyor 
Lakin. . .  yakl.aşıyor son günü, son günü 

Çıkıyorlar 
şimdi 

konak sahibinin 

yakla-şıyor ! » 

koltuğuna : 
«İyi m is in ? has mısın, beybaba ? 
Ağzında çiğnediğin ne acaba ?» 
Temmuz ayında, 

hele bakalım, 
diyerek,  
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LENiN 
okşandı 

burjuvanın 
boğazı - göbeği 

«Severek » .  
Burjuvalar 

öfke ile 

dişini 

gıcırdatarak , 

Kerensk i'yi 
çağırıyor. 

«Yakalayın !  
Kırbaçlayın ! 

Dayak atın, dayak ! 

A lnından 

vurun şu Lenin'i» 
diye bağırışıyor. 

Parti yine yeraltına 

indi 

gidiyor tlyiç 
Razliv'.i!, 

fakat kulübe, 
baraka 

Finlandiya'ya, 
başka yerlere 

tarla, çatı arası 

teslim etmez 
önderini 

Lenin yok, 

vahşi çetelere ! 

fakat aramızdadır, 
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bu, 
iş, düzeninden 

Tüm fikirleri 

ve eli , 
yolumuzu 

Şimdi 
toprak da 

hepsi 

hemen 

anlaşılıyor. 

aklımızdadır, 

gösteriyor ! 

sözler için 
bereketli, 

düşer düşmez 
toprağa. 

filizleniyor. 

İşçilerin omuzlarına 
azimli.  

hareketli .  

milyon köy!U omuzu 
sımsıkı 

dayanıyor. 

Ve iş artık kalınca 

Len iıı haftalar 

sipere, 

barikata, 

arasında 
bir gün seçer, 

hiç bir şeye bakmaz , 
koşar Petrograd'a . . .  
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LENİN 
" Yoldaşlar ! _ 

Oyun mu oynuyoruz ? 

Sermaye 
baskınına, 

Yeter artık, yeter ! 

açlık ucubesine, 
rezil ve sefih 

savaş soygununa, 
mü da.haleye 

karnımız tok ! 
Bırakın, 

nasılsa yazacak 
bunları tarih, 

rezaletler, 
tarih ninesinin 

çillerinden 

çok ! )> 
Seneler ardından 

bu günlere 
bakmak iyidir : 

Lenin'in 

Bu 

başı 
tüm o tarihlere 

eşit ! 

on bin senelik 

köleliğin 
geçicidir 

komün yUzyıllarma ,  

güneşli bir geçit ! 
Daha çekeceğimiz 

zorluklar var, 
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DESTANI 

benim de var, 
senin de . .  

fakat 

komün güneşinde 
gelecekte 

ve mutluluk, 
seneler ısınacak, 

kızıl Ekim çiçeklerinde 
gün gelecek 

Lenin'in 

meyve gibi 

tatlı tatlı 
olgunlaşacak ! 

o zamanki 
emirlerini 

okuyanlar 
karıştıracak arşivi, 

sararmış 
yapraklara 

bakarak, 
ve eminim ,  

gözyaşını 

�oktan beri 
artık kullanılmayan 

silecek gizlice, 
duygulanarak. 

Bilançosunu 
yaparım 

ben de bazan 
ararken 

en parJağını 
. eski günlerimin, 
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canlanır bell�ğimde 
daima 

bir tek büyük an : 
devrim in ilk günü 

yinnibeş Ekim. 
Süngülerde 

çakmak çakmak 
şimşekler 

çakıyor, 
Bombalar, 

oyuncak top, 
bahriyelilerin 

el inde. 
Smolni enstitüsü 

arı kovanı gi bi 
kaynıyor, 

fişeklikler 
piyade ederinin 

göğsünde. 

-- Yoldaş Sta l in 
sizi  ça ğırıyor ? 

Sağdan üçüncü oda, 
ordadır . .  

Hey, yoldaşlar 
yürüyün ! 

bcl indl' .  

lan, kim duruyor '? 
- Zırhlılara ! 

İş posta binasındadır ! 
. «Baş üsU!.ne ! »  . . .  

Rrrrrap . . .  döndü , 
uzaklaştı, 
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insan değil, bora ! 
Lambanın altında 

bir parladı 
bir söndü 

kurdeJasındaki yazı : 
"AVRORA" {9) . 

Kimi emir uçuruyor, kimi 
tartışma 

hevesinde .. .  
Er1er tüf ek dolduruyor 

tıkırdatarak 
dizinde . . .  

Ve koca koridorun 
öbür ucundan 

giriyor 

usulca Lenin 

hiç tanınmadan . . .  

Henüz tanımıyor 

Binada küfür, 

millet 
portreleri. 

ana avrat 
dümdüz gidiyor ! 

İtişip bağrışıyor, 
tuzlu � biberli şakalaşıyor 

türlü birliklerin erleri 

ve bu arzulanan, beklenen 
kavga arasında 

yürüyor 

i 9 )  Avror;ı : Çann k ışlık sarayına ilk top ateşini açan kruvazör 
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LENiN 
1Iyiç . .  

biraz 
mahmur gibi, 

elleri arkada, 
gözler ini kısıyor. 

Yavaşlıyor 

adı m ı  şimdi. 

durur gibi ,  

v e  sonra 
arad ığını bu lur gibi, 

gözünü bir hedefe dikiyor : 

Saçı sakalına 

karışmış 
-hırpani 

bir delikanlıya 
nişan alıyor 

gözkri 

ve delikanlı 

hatasız bir atış ! 

kalbin i açıyor, 

onu anlıya anlıya, 

ruhunu seriyor 
önüne, 

karış karış . . .  

Biliyorum, anlamış her şeyi , 

yok bir şey geride. 
Bu gözler, 

ateşli 

ve keskin 
alacak içine 

imdat sesini köylünün, 

iniltiyi cephede, 
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ve arzuları, 
Nobel ve Putilovets'in . . .  ( 1Q) 

Kafa tasında 
yüzlerce 

üstünde 
insan yükü 

eyalet, 

bir buçuk milyar. 
Bir gece sabaha dek 

DESTA N I  

düşünür, dünyayı tarlar 
ve sabahleyin 

nihayet : 

..-Sovyetler 
herkese, 

herkese, 
herkese 

kandan sarhoş cephelere, 
her çeşit kölelere, 
zenginlerin kullarına : 

Sovyetler 

geldi iktidara ! 
köylüye toprak, 

halklara barış, 
açlara ekmek ! 

duyurur : 

Burjuvalar okudu bunları, dediler : 
�kırarız kafasını ! »  

( W) '-;obel : Nobe! ,  büyük servetini .  çardan imı iy;ız alıp Bakü'<lc 

i�et ıiği rcı roJ rafinerlcri ve petrol k uyulaıı ndan kazan-
mıştı. 
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LENİN 
Göbeklerini kabartıp 

güya delil göstererek, 
«Duhanov'la Korlilov 

ağlatır anasını, 
hele hele Guçkov'la Kerenski 

gününü gösterecek ! •  . . .  
Fakat, meydan savaşı 

bile vermeden 
köyler ve 

şehirler 

bu cepheyi 

ele geçiriyor. 

Bu eh ele, hele ! »  IMını 
hayli zamandan 

beri halkımız 
herkesten 

iyi biliyor ! 
Kulaktan kulağa,  

hısım akrabasından 
yakınlarına, 

yakınlardan 

dolaşıp 
uzaklara 

uçuruyor havaya 
bu sözler 

ti.im yürekleri : 

«Kulübelere barış! 
Saraylara savaş! 

Şehirden düşmanı 

Arkadaş! 
/lerif,, 

silkip atıyorlar 
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eriyor o, 
güneşte 

kuruyan kırağı gibi 
Ekim yürüyüşü 

işaretler dikiyor, 
'l'utuşup yanıyor 

konaklar, çıra gibi ! 
Toprak ! 

Kırbaçlanan 

insanların 

DESTAN! 

yattıkları döşek ! 

r--Krken köylü geldi , 
ekin demetl�ri gibi 

toprağı düğüml<?ri 
bütiln çaylar. 

dereler, 
bütün tümsekleri ile 

kı,yamete d:->k 
toprak 

köy!Unün s ıkıl mış 

Kolalı gön: lekli, 

yollanıyor 

el inde kald ı .  

gözlüklü Uşera 

ş�rrini kıh kıh 

kusuyor 

dış arda 
aramaya 

prensi ,  veliahtı ,  
çarı . 

Uğurlar olsun ! 
Bizde gayet kolay öğren iyor 
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1-E N İ N  
bir aşçı bile 

bugün 

Gel iyor 

idare temeyi 

A lmanların kulağına 

iktidarı. 

siperlerden bir ses : 
"'Yeter artık, 

kardeşler ! 

barışa hm ! »  
Ve cepheden sıvışıyor 

yük vagonlarında 

herkes. 
Bu gediği 

avuçla 

nasıl kapatalım ? 
Kayığımız yan yattı , yatacak ! 

Vilhelm çizmesinin mahmuzu 
çar Nikoia'nınk inden 

sh•ı-idir. 
Ne sınır dinler, 

ne hudut, istediğini kapacak, 
şimdi Es'Er'ler de 

her yere 
yayılm1ştır. 

Es'Erler kaçanları yakalayıp eteğinden 

kendi 
laf orospuluğunun 

pazarl arına 

ve gülünç kılıçcıklarmı 

çekiyor 

şövalye gibi sal l ıyor 
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savaş tablolarında 

ne de zarif saldırıyor 

düşman zırhlısına, 
tanklarına ! 

Horozlananlara 

bağırdı tıyiç : 

DESTA N f  

«Dur ! .  . .  K ıpırdam a !  

Bu yükU de 
parti üstüne 

alacak, 
şu rezil Brest 

molası fırsattır,  ama 

Kaybımız mı ? -- Hiç ! 

Kazanç ise 

zaman olacak. 

Bu mola vermede 
gebermem ek 

ve düşmana 
unutturmamak için 

askeri talim deği l ,  
şimdi bilgi gerek, 

Kızıl Orduda sıkıştıralım 

sıralarımı zı ! »  

Tarihçiler şu 
kırk başlı ejder afişin i 

koparıp atacak : 

bu ne b içim rezalet ! 
Fakat biz 

darbemizi 

tan ıdık o ejderin başla rınm her biriıd 
resimde de�� i\ ,  

hayattn . elbet ! 
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LENİN 

� Sava§a gidelim, 
Sovyefler davamız! 
Hepimiz ölelim, 
Helal olsunJ kanımız!» 

Denikin geliyor. 
Denikin'i 

atıyoruz, 
Top ateşleri ile yıkıldı 

ev, ocak ! 
Denikin yok, 

V arangel'le 
çarpışıyoruz 

baron dehleniyor, 

geliyor Kolçak ! 
Kışlamız bataklık, 

ağaç kabuğu yiyor, 
fak at yürüyoruz işte, 

bir milyon kızıl yıldız ! 
İlyiç bizimle, 

her erin kalbinde. 

İlyiç bize bakıyor, 

onbir bin 

verstlik cephede 

yayılıyoruz 

Ya çapraz, 

biz ! 

ya enine boyuna kurulan 
cepheler ?  

Her evde bekliyor bizi 
her gün 

yeni hücum 
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her kapının 
ağızında 

saklanıp bekliyor, 
Es'Er'ler 

Yeni kanlı savaş, 
her yeni gün !  

Gece gündüz tetikte 
monarşistler, 

Es'Er'ler 
k§.h yılan gibi sokuyor, 

kah sallıyo r 
kılıç . . .  

Bilmem, bilir misin ? Mihalson 
fabrikasına bir 

yol gider, 
kan izlerinden belli yol, 

orada yaralandı 
llyiç. 

İyi nişancı 
değil, 

Es'Er'ler fak:'lt ! 
Silahın öbür ucu, 

Açlık baskısı ,  

kendi gözi.inü 

patlatıyor. 

tifo hücumu 
onlardan da berbat ! 

Bak, 
artıklann üstünde 

sinekler uçuşuyor !  
1918 deki bizlerden 

daha toktur onlar . 
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Giriyorduk biz kuyruğa 

ell i gram ekmek için 
t am yirıni dört saat! Gırla gidiyor 

bir fabrika veril iyor, 

patates 

kınlıp, soğuktan 

donanlar ! 

dikebilmek için . . .  
Böyle zamanlaı·da 

insan 
anasım satar ! 

Patates için,  koca fabrika, 
ister dik, ister at! 

Koca fabrika bu, 
yazık değil mi buna ? 

Nerdee ! ?  

On koca binalı 
gemi inşaat 

fabrikası 
çuf - çuf işliyor 

çakmak uğruna. ! 

Köy ağasında ise hayat, 
baklava börek ! 

Hesabı basit, «kulak» 

görlir ilerisini 
unun u saklar 

ve iyi günlere dek 
toprağa gömer 

BiJiyoruz, 

rublesini  . . .  

açlık her şeyi silip 

süpürür 
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Sert olmamız lazım, 
yumuşaklık sökmez ! 

Ve Lenin azimli 
ağalara karşı yüriir, 

şu gıda dağıtım 

bölükleri 
nasılsa işlemez '. 

Böyle bir zamanda 
nasıl da işlemez 

Böyle bir zamanda 
hangi akılsız 

"'demokrasi » lafını 
yerl�tirir 

kafasına ?  

Vuracaksan, vur, sert 
ve amansız, 

zaferin anahtarı 
çelik d iktatoryasında ! 

Kazandık, nihayet kazandık ama 

DESTANl 

delik deşik her tarafımız 

her taraf enkaz yığınıdır. 

paçavralar 

Su dökünüz ! Süpürün üz ! 

Liman nerede ? 
Yıkayınız ! 

Deniz feneri 
bile 

dağ dağ 

yükseliyor. 

artık işlemiyor ! 
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LENİN 
Alabora olduk • olacağız, 

yalpa 

Sağ ambarımızda 
vuruyor gemimiz, 

yüz milyonluk 
köylü yükUmUz 

Düşmanlar şimdi 
sevinçten uluyor ! 

Battı batacak gemimiz . . . . .  . 
Fakat . İlyiç dümeni eline alıp 

yirmi kerte 

ve deniz, sütliman, 
ortalık 

birden çeviriyor! 

yatıştırıldı, 

çıkıyor 

köylüler 
sakin rıhtıma 

un, ekmek 
satılıyor, 

hep 

bak, tabela, 
afiş yapıştırıldı 

şuraya, buraya : 
başlıyor NEP. 

«Zararı yok şimdilik» . .  

« arşınla mal öl'}me 

Lenin gözünü 

kısıyor, 

dersini alalım, 
yoksa halimiz duman ! ,) 
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DESTANI 

Gemi ise 
yorgun tayfayı 

hafif hafif 
sallıyor . . .  

«Biz fırtınaya alıştık ! 
Bu ne biçim liman ?» 

1Iyiç'in gösterdiği köy, 
bu defa da yine 

emindir, 
palamar yeri var, 

bu, limanların en iyisi ! 

Ve rahat rahat 

giriyor 

Barış • Kalkınma 
tersanesine 

Sovyetler Birliği'nin 
koca gemisi . . . 

Demirmiş, 
tahtaymış. 

Lenin kendi eliyle 

taşıyor 
tamire, 

delinmiş yerleri , 
saç levhalar gibi 

mağaza, 

ölçüp biçiyor, 
yüzüyle, tersiyle 

Birlik ve 
Kooperatifleri. 

Alıyor dümeni yine eline 
yine 
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yakıyor gemide 
tüm 

seyir fenerlerini. 
şimdi 

aborda olunmadan ve 
fırtınadan emin 

emek hücumuna 
kaldırıyor 

savaş erlerini. 

Makine 

tornistan ! 
Sonra gemi etti 

manevra doğrudur, 
kokuşmuşları 

avara, 

kUpeşteden aşşağı , yine ! 

Gemiye rota verildi, 
açılıyoruz, 

kaldı geride kara 
cpart1, 

tüm mürettebat, 
güverte üstüne ! »  

İleri, ileri ! 
NEP de 

şimdi 

ağır ilerlesek de 
şimdi, 

küçük burjuva 

geri kalıyor, 

kaybımız olmuyor 

fırtınasından sonra, 
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bizi ölü denizler, 
bir sure daha 

sallıyor 
Bulutlar 

sessiz, hareketsiz, 
fakat çakıntı var arkasında 

dünya çapında 
yeni fırtına mı 

kopuyor ? 

Zayıfladı düşman, 
artık 

seyrek sıralan, 
arkasından 

yeni dUşman 
şimdi gelmesin '? 

Fakat yeter! 
Tatlı ıaıkla 

dünya üstüne 

aydınlatalım 
semaları 

bereket 
insan ! 

Bunları yazmak iyidir 

Yapmak ise, 

daha faydalıdır. 

Yemek yesek, 
suyumuzu 

içsek 

öğle paydosundan sonra 
kendi malımıza, 

fabrikaya dönsek, 
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LENİN 
biliyoruz her an : 

proleterya 
yendi 

ve zaferi hazırlayan 
Lenin'di ! 

Komintern 'den 
gürül gürül 

· akan kapildere, 

Yeni basılm�ş pırıl pırıl meteliklere 

kadar . . . Zaferden zafere 

tıyiç'in 
adımlan! 

bir tek dahi 
henüz yazılmamış 

kahramanlık 

Devrimler 

ağır şeylerdir 

kaldıramazsın , 
ayakların 

tlyiç 
büyükler arasında 

tartamaz. 

destanı . 

daima önderdir ! 
Azmini, 

dimağın manivelasını 
senin aklın almaz! 

Kalkıyor ülkeler 
şimdi 

birbirinin 
ardından 
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tiyiç'in 
eli, 

yönü doğru gösteriyor ! 
kara, 

beyaz, 
sarı, 

her renk, 

insanlar 
sosyalizm 

her ulustan 

bayrağı altına 
koşuyor. 

Emperyalizmin 
en kuvvetli 

aracı, 
dünyanın 

dört bir bucağından 

bugün 
efendice 

kaldırıp 

burjuvalar 

DESTANI 

silindir şapkasını, 
tacı, 

llyiç'in Sovyetler 

Düşman 

Cumhuriyetini saygıyla 
selamlar ! 

engel olur mu bize 
artık hiç ? 

Emek motoru 
uçuruyor bizi şimdi, 

hepimizi beraber ! 
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derken . . .  
yüz tonluk balyoz gibi 

Ağır hasta 
tlyiç ! 

o 
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iniyor bir kara haber: 



Sergilense 
mü:r.ede 

bir ağlayan bolşevik 
Müze gece gündüz 

Öyle ya , 

meraklılarla. 

itiraf ed�yim şunu 
açık 

böyle bir şey 

dolup taşardL 

ne yüzyıllardan sonra olacak 
ne de önce vardı. 
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LENİN 
Beyzadelerin 

voyvodaları 
sırtımızda beşköşeli yıldız mı yakmadı, 

!vfamontov ( 1 1 )  çeteleri mi 
gömmedi bizi toprağa 

gırtlağımıza kadar 
Japonlar mı 

bizi 
l okomotif ocaklanna 

diri diri atmadı, 
ve doldurulmadı mı 

eritilmiş kurşun 

ağızımıza kadar. 

Haykırıy orlardı : .-Bize geçin ! »  
fakat yanan ağızlardan yalnız iki  kelime aldılar : 
« Y aşasm sosyalizm ! 4 

hepsi bu kad ar. 
Ve şimdi bu çelik, 

bu demir · bir birinden büyüktür ünü - , 
Sovyet Kongreler 

binasına girip, 
koltuk k oltuk, sıra 

---··-- - .. - ·  - - · -- -- sıra yerleşir 
1924 yılının 22 Ocak � -" · · - · �-- ---- . 
Oturup gülüşüyor, 

şakalaşıyor, 
ayak üstü görüşülüyor 

önemsiz işler. 
---------·---�----------

( 1 1 )  Mamonıov : Genç suba.v birliklerini bolşevildere karşı sa
vaştıran general .  
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Artık başlama zamanıdır, 
gecikiyorlar. 

Kongre heyeti 
tam değil ? 

DESTANI 

Ne oldu ? Neyi bekler? 
Prezidyum üyelerinin gözleri 

kırmızı 

�U bayrak süslü localardan, yüzleri beyaz, 

Kknin'e ne oluyor ? 

Titriyor elleri . . .  

Felaket mi ? Yok canım ! 

Ya da . . . Hayır, bu olamaz ! olamaz ! 
İniyor kafamıza 

yüksek tavan. 
Başlar eğildi, 

duvarlar üstümüze üstümüze yürüyor 

Tüm avize ışıkları 
kararmış gibi 

bir an 
gün ışıkları 

söndil, 
sönüyor. 

Şimdi 
yersizdir bu sesi 

Kongre zilinin, 

çalıp çalıp 
boğuluyor zaten 

Zayıf anını yendi 
kendi sesiyle. 

ayağa. kalkıyor 
Kalinin 
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LENtN 
Fakat . . gözyaşını 

yutamaz ki, 

işte , 
şıp ! şıp ! 

yanağından akıyor, 
s ivri sakalının 

ucunda 

bıyığı ile 

parlıyor yaşlar. 

Düşünceleri karıştı ,  kafası 
çatlıyor 

Şakağında 

atıyor güm güm kan, 

kopacak damarlar : 

« Dün , saat altıyı elli geçe 
yoldaş Lenin'i kaybettik » 

diyor. 

O yaslı gün yüzyıllar boyunca yaslı bir 
efsane gibi kalacak. 

Umutsuzluk, yeis 
eritti demiri bile 

bolşev ikler rüzg§.rda titreyen 
yaprak 

gibi inledi, 
hep bir ağızdan. 

A nlayalım , arkadaşlar, 

Niçin saklıyorlard ı ,  

b u  nasıl oldu ? 

diye. 

ne oluyor, 
nenin nesi ? 
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İşte, cenaze arabası 
cadde, 

sokaklardan 
--... -............... ağır ağır geçiyor. 

Bunlar cadde değil, - - ·· - -- · · ---- ----

Büyük Tiyotro'nun 
�·-· 

Kaplumbağa hızı ile 
geliyor 

ta kendisi ! 

sevinçli haber 
Lakin 

kara haberin çabuktur 

Ne güneşi 
göriiyor, 

Gazete haberi 

ayağı . 

ne buzu, ne karı 
şimdi gözkr 

karalarla 
örttü toprağı. 

Tezgah başında 
duran işçiye, ah 

Saldırdı 

kara haber, 

ıslanıyor 
şimdi 

Ne o ?  

dimağından 
vurdu. 

önündeki tezgah 

Bu gözyaşı mı, 
yoksa bardaktan dökülen su mu � 
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LENJN 
Her tUrlü f ela.keti, 

defalarca 

çeviriyor şimdi 

fakat 

metaneti 

işte, 

önünde ölUmU görmüş 

mujikcağız 

başını kadınlardan habire. , .  

şimdi çok az . . .  

silip bulaştırıyor 

yaşını 
yüzündeki kire. 

Taş yürekli 
olanlar da vardı 

ama onlar da 
dudaklarını ısırıp 

sarardılar, 

çocuklar şimdi 
çok ciddi birer 

ihtiyardılar, 

ak sakallılar ise 
ufak çocuk gibi 

ağladılar, 
Uykusuz bir gece . . .  

Ülkede 
uluyor 

rüzgarlar, 

Uyuyamayanlar 

düşünür, dilşünUr 

gelmez dilşUncenin arkası. 
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DESTA.N r 

Nasıl mümkün ? 
Moskovada 

şimdi 
ihtilatin 

buz gibi soğuk odada 
tabutta yatar 

hem oğlu, 
hem babası ! 

Her şeyin sonu, 
sonu, 

sonu, 
kim kanar 

kim inanır ? 
Bir tabut . . .  

kapağı cam . . . 
gördün mü onu ? 

Paveletski'den 

cenazesi 

taşınır . . .  

taşınır 

beylerin elinden 

kendi eliyle 
kopardığı şehirde. 

sokaklar, 
ağır kurşun yarası gibi, 

kabul edemiyor ölümü ! 
Nasıl etsin ? 

her yerde ayağının izi, 

emriyle koşuşan 

toprakta, 
her yaşta, her yerd� 

binlerce ayak geçti buradan, 
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LEN ! �  
buradan başladı 

Ekim hücumu ! 

Fikirleri işlendi 
her flAmaya, 

her bayrağa . . .  
Her şeyi o düşünüp, 

karara. bağlıyordu, 

Her kale 
kalkıp ayağa 

ondan hücum 
emrini 

bekliyordu. 
Lenin'i tanıyor 

emekçi ordusunun 

Lenin adı , 
işçi yüreklerinin 

sesi. 

O kaldırdı onları 
savaşa, 

her eri, 

o sağladı zaferi, 
dünkü 

proletarya 
bugün ülkenin efendisi ! 

Lenin ! 

Her köylü bu 
aziz adı 

muska gibi 

kalbinde saklıyor 

-<Toprak» 

diye inlemiş, 
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DESTANl 
köylünün kamçılanan 

eedadı, 
bugün sayesinde 

toprağa. 
«malım » diyor. 

Kızıl meydanın 
altında 

sanki komilnarlar . . .  

fısıldıyor şimdi : 
Anacığım ! Göz bebeğimi z !  

Sen ölme yeter, 
korkumuz mu var ? 

yüz savaş verir 
yüz defa ölürüz biz. 

Ölüleri djrilten 
birisi çıkıp, 

siz ölün, dese, 
diriltme 

mucizesi 
ancak böyle olur!  

Tüm sokaklar 
ardına 

kadar açılıp 
binlerce 

insan 
seve seve 

ölüme atılır. 

İşte Lenin . . .  

tabut . . . 

Hayal kurmak niye ? 
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Mucize 

olamaz. Hayat 

bir an gibidir. 

ve şimdi de son defa geçiyor. 

Çelik ışınlı 

yumuşak sözlü 
sarı güneş 

bü- kalkıp, 
bir tabutun tabanına 

düşüyor, 

Sönen ümitlerine ağlayan, 

yaşlı gözlü, 
geçiyor, kederli 

Çinliler . . .  
geçiyor . . .  

Günlere 
karıştı geceler, 

geceler 
karıştı 

gündüze 
karıştı tarihler, 

karıştı 

saaatler . . .  

YıJdız değildir bunlar, 
gök yüzünde, 

Amerikada 
Lenin için 

ağlayan zenciler! 
Dehşetli soğuk ! 

Soğuktan 

yanıyor tabanlar 
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Kalabalık 

gece gündüz 
sokakta bekliyor, 

El �ırpıp 

ısınmayı 

şimdi ayıp sayanlar, 
Çıt yok . . 

önderine 
saygı gösteriyor. 

Sevgiyi mi 

deniyor şimdi 

Soğuk ,  insanlarda ? 

Yığınlara 

karışıyor, 

arasına sıkışıyor 
Onlarda 

bu sevgi ,  
b u  saygıl ı  sabır var da, 

onda neye olmasın ? 

o da sütunlar arkasına giriyor . .  

Büyüyor, büyüyü�· ba sam aklar, 

her biri kör kayalık 
ne şark ı ,  

n e  soluk, 
ölü gibi ortalık. 

insan aı.yağını 
atnıaktan korku yor 

ayakları altında 
uçurumlar 

Taşı tabudu, 
çek insan 

kederini sineye. 
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LENİN 
O, insan gibi 

yaşadı , 
ölümü de 

insan gibidir. 
Bu baha biçilmez, 

kıymetli yUk 

ve böylesini 
daha taşımadı 

denizler ! 
ağır ağır 

i lerliyor . . .  
omuzlar bükük, 

Sovyetler Evine doğru , 

ortalık matem marşı, 

hıçkırıklarla inler. 

Şeref nöbetine 
kalkıyordu 

henüz 

Lenin taliminden geçmiş 

hırçın 

muhafız alayı 

Fakat insanlar 

çoktan olmuş 
sıra sLra. 

dümdUz 

Tverskaya ve Dimitrovka 

yolu - bir ucu -
Sovyetler sarayı. 

Hani, 

bindokuzyüz onsekizde 

insan kızını kuyruğa göndersede 
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DESTANI 

dünyada 
çıkmaz evden . . .  

•Ekmeği yarın 
yerim ! »  der 

Fakat bu korkunç, 
bu donan kuyrukta 

yer var herkese 

ihtiyar, 
hasta, 

çoluk çocuk, 
asker. 

Köyler 
giriyor sıraya 

şehirlerle 

Kederlerini 
kah mertçe taşıyor, 

kah çocuklaşıyor . . . 

Emekçilerin toprağı, 
resmi geçitlerle 

g�ti 
Lenin'in 

önünden, 
açılıyor. 

Bir şey göremezsin . . .  
belki yalnız onun alnını, 

Nadejda Konstantinovna'yı 

Kupkuru , 
yeis dolu gözler, 
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LENİN 
daha çok 

sarsar, 

gözyaşlarından. 
Uçurum 

yüz köle neslinin 
yaşadığı,  

yalnız altın mantığının 
geçerli olduğu diyar � 

Uçurum . .  kenarında tabut . . .  

içinde Lenin 

ve ötesinde komi.in, 
ufuktan, ufuğa kadar. 

Ağır ağır 
geçiyor ipeği bayrağın 

eğiliyor 
önünde, 

son hürmetle : 
.ı:Elveda arkadaş, 

şerefli hayatın 

kahramanca geçti, büyük metanetleıt . . .  
Korku basıyor . . Gözünü kapasan 

elektrik telinde 

yürür gibisin 
Dünyada 

tek başına 

kalmış bir insan 
ve sen düşünür, 

doğruyu düşünür gibisin . . 

Mutluyum, 

ağırlığını kaybetmiş vücudüm, 
çalınan marşın 

akışma kapıldı . 
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ve bu unutulmaz, 
kederli gün 

yıllarca 

içimde 

böyl ece kaldı 

Mutluyum 

Büyük kuvvetin 
bir cüz 'ü)iim 

gözyaşımız müşterek, 
aksa <la 

hep yen iden, hep yeniden 
daha temiz ,  

daha kutsal olamaz,  

dah a :oııkı bağlanmaz bir düğüm, 

.;;ınıfm hu ku tsal 
kan - et paylaşma 

ayininden . . .  
Bayraklar 

bir daha 
eğ·ildi .  

Bayraklar yarın 

tekrar sava§a kalkacak 

«Ah anacığım, kim . , .  kim derdi ki 
halk bu kartal gözlerini, eliyle kapatacak : ,,  

Yıkı lmamak için 

om uz omuza veriyoruz 

Karalara bilründük . . .  
yalnız gözler kırmızı 

Ilyiç'le 

veda la�m aga 

gid iyoruz . .  



LENİN 
Anıt kabirden 

kimse dağıtamıyor 
bizi. 

Törenler yapılıyor 
Nutuklar söyleniyor, 

Konuşsun hatipler . . . her şey nafiledir! 

Mühim olan, 

sayılı dakikalar . . .  
Saniyelerin koşusu ,  

ne iledir ? 
Unuttuk artık, 

nasıJ ölçülürmüş saa tler ? 
Geçenler korku, 

büyüyen dehşetle, 
saatin karla örtülü 

siyah kadranına 

ilerliyor 

bakıyor. 

del i  gibi dakikalar ve sonunda 
haşmetle 

Spaski kulesindek i saat. 
dördü çalıyor. 

Durun ! Kıpırdamayı n !  
felaket var 

bu kara haberde ! 
Hareket dursun ! 

Dursun hayat ! 
Çekicin h avada 

don, durduğun yerde 

Yat aşağı, dünya, 
aşağı ya t !  
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DESTANI 

Büyük yolculuğun sonudur . . .  

Ve başladı ölüm sessizliği. 

Top atıldı, 

belki bin top daha 

akabinde 

fakat sesleri , 
tıngırdıyan metelik 

şimdi, 

bir pulsuzun 
cebinde. 

Bu zayıf gözlerimi 

zorlukla açıyorum , 
Soğuktan donuyorum , 

donuyor soluk. 

Bayrak ışığında 
şimdi seçiyorum : 

dünyamız . . .  ne kadar karanlık, 
ne kadar donuk ! 

Dünya üstünde bir 
tabut, donuyor 

kalplerimiz 

sessizliği ile 
yanında biz. tabutun . . .  biz, temsilcisi 

İsyan, iş, destan 

f ırtına.sıyle 

gördüklerim izi , 
diinyaya anlatalım, 

Çok uzaklardan 
şimdi ,  al gurubun 

ötesinden bir ses . .  Yoksa Muralov 'un 
mu ? . .  « Hazır . . . ool ! 
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1 .E � ! N  
« Sola dön , ileri maarş ! 

Sol ! Sol ! »  
B u  emre de lüzfim yok, 

fakat bu. savaş emri gibi ! 
daha seyrek, 

daha düzgün ,  

şimdi çivi gibi 
ıneydandaki adımı 

çoğumuzun. 

Bayraklar 

emin ve ı;ert ellerde, 
yine üsttimiizde 

dalgalan ıyor . 

.. \ yak ses i ,  

kademe, 
tufan ,  

seJlerle, 
genişliyor. . 

dağılıyor . . .  
dağılıyor . .  

Birleşiyor tüm fikirler . . 

Fikirler bir halkası 
uzun 

fikir 

zincirinin . 

N� olacak Cumhuriyetim i z ?  

Gitti, 
aramızda yok Lenin, 

Kim yerin ı  tutacak ? Nası l  tutacak ? 

Kim olacak başkası ?  
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Ne o '? 
Pufla yatağa 

yayılmışsın böyle ? 
Kalk ayağa ! 

Yeter artık, 
yeter! 

Yoldaş katip, 
şu qer - ka - pe» dedığin 

ocak idares ine söyle : 
arkadaşlar, 

üstelik tüm fabrika 

kaydını rica eder. 

Sert atılan 

adımlar 

burjuvayı 
tir tir titretiyor 

gözü, fal taşı,  

solmuş rengi . 

Tezgahtan şimdi çıktı , 
stcak sıcağa gönderiliyor 

dört yüz binin , 
Len in'e 

ilk parti çelengi. 

Yerine biz geçeceğiz ,  haydi,  acele et, 
hayd i, 

İhtiyarım gayrı . .  yerime kaydet 

torunumu, 

tutturdu : ille de komsomol ! 
Hey ! Amiral filosu ! 

vira demir ! 
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LENİN 
su köstebeklerin de 

denize açılsın. 

�Denizde, denizde . . . 
dalgalar ·üstünde . . . ı> 

şarkıda böyle denir, 
« Bu gün burada, 

yann başka yerdesin ! »  
Sen de şahit ol, 

yüksel, güneş, 
yumuşat çehreni 

alacak çocuklar 
büyüklerin yerini 

Bak, büyüklere 
ayak uyduruyor ; 

adımlarını sertçe ata ata. 

t r a - t a - t a - t a - t a - t a 

Bir, 
iki, 

Avrupa 

t r a - t a - t a - t a !  

ÜÇ ! 

biz, piyoneriz 

korkmayız faşistlerden 

süngü ile yeneriz ! 

bizi tehdit etsin dursun 

yumruğu ile, nafile : 
Müthiş bir gümbürtü iJe 

halkımız karşı kodu ! 
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Hey, geri ba.s ! 
Hele saldır ! 

ve böylece 
İlyiçin 

ölümü bile 
Büyük bir 

teşkilatçı oldu 
halen büyük teşkil&tçı. 

üstünde 
koskocaman 

bir baca onnanının 
milyonların 

ellerini 

kızıl bayrak , 

bir tek 
direkte 

Kızıl Meydan'ın 

fırlayıp üstüne ,  

işte, semalarda 

topluyor 

dalgalanıyor. 
Bu bayrağın 

her kıvrımında 
Lenin yaşıyor. 

Yine canlı 

sesleniyor : 

Proletaryalar birleşin 
düzgün sıralarda, 

doğan güneşin 

köleler, doğrulun yerinizden 
ışığında ! 

DESTANI 

doğrultun kamburunuzu diyor. 
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Proletarya Ordusu , işte, dimdik ayaktasın ! 

Bu tez ve sevinçli devrim, bin yaşasın ! 
Tarihin kaydettiği savaşlar, yüzleri aştı 

Fa.kat bu, tek haklı ve tek doğru savaştı .  

o 
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