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YOL...YOL...
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Ýö÷ëö âå 
ìàíòûêëû ñèéàñåò
éöêñåê çàôåðäèð!

DÜNYAYA 
SESLENEN  Z R V E !

Ñèç áóýöíöí äöíéà òàðèùèíäå òåê ýö÷ëö Ëèäåðñèç êè, áöòöí äöíéà 
àúûëàðûíà èñéàí åäèéîðñóç. Êåíäèñèíè áèëìåéåíå êåíäèñèíè àíëàòû-
yoðñuç. Äöíéà ìàñóìëàðûíûí ùöêóêëàðûíû,  ùàêêëàðûíû  ùàéêûðûð âå 
ìöäàôèå åäèéîðñóç. Ùåð àúûéà êàëáèíèçè éàêûyorñuç. Âå Òöðêèéå-
Àçåðáàéúàí-Äöíéà àúûëàðûìûç...

Ð.Áàùàð ÑÎÍÀÌ
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Yol gidiyor...
       her bir insan...
do uldu u günden
o güne kadar ki,
bir gün göç edir hayatdan.

u, insan hayat n n
    çok do al
        bir felsefesi.
Ayn  felsefe...
ama, mevzusu, mezmunu 
       tam farkl  -
her ki inin de erinde
    ucuz ya k ymetli.
Evet, efendim!
Ucuz, k ymetli
 yollar,
k sa, çok uzun 
yollar.
Ama, Sizin yolunuz
ne ucuz, ne k sa oldu.
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Sizin yolunuz   
ne hamar,
        ne sessiz oldu.
Her kutsal arzunuz,
büyük görevleriniz...
her mücadeleniz,
      sanki bir asr,
         hem zindan oldu.
Hep yolunuz
belki de çok uzun,
     hem ahane,
        hem  çok
     k ymetli,
tüm yollar n
         ta l , dikenli...
Tüm hayk rt lar n,
ac lar n,
    hem gizli,
        hem a ikar,
tüm göz ya lar n
mücadele
     yollar nda 
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ate lere atd n
    o yanar kalbinin 
her atd ...
    Mehmetlerinin 
o zindan mektuplar ...
yani, Türkiye feryatlar .
Evet, efendim,
Sizin, Mehmet
        hayk rt lar n z
o kadar dopdolu yak c , 
 yang  ki ...
insan olan kes,
kalp ta yan kes,
ruhu oyak kes,
hiç duramaz ki,
Sizin o yanar ruhunuzun,
çarpan kalbinizin,
her ad m at lan,
    çarp lan, ezilen,
ama hiç yenilmeyen 
     o yak c  
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bütün büyük
mücadelenizin -
Türkün hakk n,
ac s n hayk ran
sesinizin - 
bu da  zirvenizin
önünde.
Ve ... dünya, cemiyyet,
hayat gerçek olan,
     sert zehir tat n
Size de zorla
ta  rd .
Siz hak mücadilesinin
ate i yank s nda

kl  zirveye
    hey yürüdükce...
ZAMAN yanl  yapt  ...
Size zehir ta  rd :
       “yedi in azd r, azd r” diye.
Evet, efendim,
     Siz yediz,

R.Bahar SONAM

mert merdane,
ama, hiç yenilmediz!
Siz hürriyetin
Türk istikbal  zirvesine 
   yürüdükce,
       bu kutsal yolunuz boyu
her türlü iblis törendi 
   ve pe inizden ko up
hürriyet zirvesine ko an,
me el tek yanan
Mehmet zindanl ,
her ac l , her a r l  kalbinizin
   o büyük, kutsal i n
       koparmaya, söndürmeye,
          mahv etmeye can atd .
Kabus caynaklar
     öyle uzun, keskin
         ve çok korkulu.
Evet, efendim, Mehmetin gibi
    zindan  Size de ya atd
         iblis töremeleri.
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Ama, Siz hiç yenilmediz!
Ve zaman-zaman
      kalkt n z kürsüler
Size  y ld r m -
    im ek zaferler
          kazand rd  ve
yürütdü.
Sizin zaman-zaman
kürsülerden kalkan
her güçlü hayk rt n z,
     o temkinli
     natik akl n z...
   söz, inci serraf n z
her kalbe - 
  dünyan n kalbine
insanl k, en güçlü
etkili e  atlar saçt
ve u öyle de hep devam ediyor.
Yine her zaman
ZAMAN Sizi s nav ediyor,
kürsü de Sizin göreviniz.
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Yine kabus gölgeler
       her ad m-ad m
         izlerinizi,
            gölgenizi
               izliyor...
ve f rsat olurken
büyük riske giderek
her ad m ad m n z ,
e  atinizi, sesinizi

hep kamç l yor.
Lanet iblise, kabusa ki,
hep pe inizce ko uyor.
Evet, efendim, dikkat!
Sizin her ad m n z
dü man izliyor
ve t pk ,
Usama Bin Laden gibi.
Ve imdi de yürüdü ünüz
Amasya yolu...
Evet, efendim!

imdi de yürüdü ünüz 
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Amasya yolu...
12 haziran n yolu böylemi?..
Ya unun ba ka bir
       sakini, zekisi,
    her kesi mutlu eden
    bir ç k  – güzelli i yok?..
74 milyon – 
- u rakam n -
ahane rakam n

dünya çap nda – 
zehrinde, 
      tatl s nda,
Türkiye nin
      her türlü
geçen ad n n
her sorumunda
sorumlusu Siz.
Siz tek güçlüsünüz!
Eger u gücünüz 
        ya olmasayd ...
Tabii, 12 hazirana
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      Sizi yolcu eden
Amasya yolu -
Sizin hakimiyyetinize
    kar  ç kanlar n
       rekabetlerinden,
    ya gizli, ya a ikar
         ihanetlerinden
tek  Amasya yok,
tüm Türkiye nin
    cennet yollar
Sizin yoklu unuzdan
ve Sizsiz hayat n
     her bo lu undan
hayk rard ,
     dünyan n kalbin
           da lard ...
   ganlar , feryatlar
       zaman n
       zehrin y rtard ,
       a lard ,
          yorulanda
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sakince s zlard ...
  yanard , yakard ,
     yine Seninçin...
Seninçin a lard
Amasya yolu...
Evet, tüm Türkiye -
da lar , ba lar ,
   ormanlar ,
     tüm yollar ,
Tüm dünya a lard ,
   ha  a,
      ha  a,
kabus gibi hep y llarca
pe inde gölge-gölge
         sürünen,
    rsat kazand kca - 
   ya gizli, ya a ikar
   Size kast eden 
  “do ma”, “yaban”
      “tatl  dü man” n z da
Size kar
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 yapt  tuza a,
       ya sui-kasta,
         kendisine dar l p
kendin yakard :
“Ne yapd m
ben vicdans z?!” diye
içinde gizlice 
hep kan a lard ,
böyle kabus yarand na
    isyan yapard .
Ama, ne mutlu...
   Siz kendi akl n zca
yine ahane zafer kazand z!
Evet, efendim!
Siz ahane ak l sahibi,
     yine yenilmez olduz.
Ve hep böyle kal n! 
Türkiye istikbal n
     yine kazan n!
74 milyonun güvenini,
    tüm ac lar n
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       dinleyin, söyleyin,
yeni istikbal ile
    de i tirin,
sevinsin de
Sizin Türkiye Hakimiyyetiniz,

u Büyük Türk Memleketiniz!
“Türkiye Türklerin!”

u kelimeyi, dü ünceyi
lap çok sevdim ben.
Evet, Türkiye ilk kez
   türk olan nd r.
Ve ama... türk olmayana da
kap m z aç k!
Bir artla:
      adam olsun da!
Ya adam olmasa...
o zaman incimeye
kimsenin hiç bir hakk  yok!
Evet, Say n Ba bakan!
Adaml ktan uzak olanlar
Size her türlü tuzak,
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sald r lar yapanlar,
sonra da kürsülere
kalkarak
insanl kdan,
Türkiye nin sabah ndan
ho -be  hey hayk ranlar,
hey konu anlar – 
yani, Türkiye nin
masal kahramanlar n
   tek kendilerini sanarlar.
Türkiye ni k sa zamanda
tam ba dan ba lay p
efsane cennet yaratacaklarm .
Evet, ne yaz k ki,
söz ba ka, hareket
ba kad r.
Ve ne mutlu Size ki,
Size kar  kurulan
    her tuza , sald r y ,
olacak
    büyük zararlar
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      ucuz atlam  olduz.
Ne Korkulu Dünyada
     Ya yoruz Biz?!
Ne korkulu varl klarla
yol yolda z biz?!
Ka la-göz aras ndaki
gizli dü man m z
hiss edir,
ama... göre bilmiyoruz biz?!
Evet, Say n Ba bakan,
   ne mutlu, her türlü
       gördükleriniz,
       heyecan, sinir
            ya ant lar n z
       geçmi  oldu.
Ve Siz zaten
      12 haziran
kazanm s n z da!
Ben biliyorum,
       Siz yine galibsiz! 
Ama... daha 
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s navlar da var...
ve unlar Sizi
     çok ta, çok üzecekdir. 
Ama...
      ama... Siz yenilmezsiniz,
her ad m proje – 
      politik, ekonomik
Sizden sab r ve güç
      talep edecek ve
hep tar h – 
     zaman-zaman
hep hayk racak:
“Evet, Ba bakan,
    eger u Türkiye
memleketine sahipsinizse,
    o zaman güçlü ol,
    çal t r akl n ,
      ahane cesaretini!
74 milyon Türkiye halk n
al götür çökdü ü yerden – 
ihtiyaçlar  daha bitmeyen.”



Evet, 12 hazirandan
yepyeni zeki – 
       ruzisi dopdolu,
hayat  hem geni ,
       hem kl , hem ferahl ,
yepyeni bir Türkiye hayat
           ba las n bu millet için,
      u memleket için
ve hep dünya dili:
“Erdo an çok zeki,
    hem güçlü!”
   – söylesin.
Evet... yol gidiyor
    her bir insan
          do uldu u günden...
o güne kadar ki,
bir gün göç edir hayatdan.

u, insan hayat n n
        çok do al
           bir felsefesi.
          Çerni evski demi ken:
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     “Dünyaya geldi imiz
     u urlu günde
her kesi güldürüp
    a lay r z biz,
ama, öyle olmal y z ki...
dünyadan bir gün
göç edende
her kesi a lat p,
kendimiz gülek!”
       Yani, ne iyi ki,
hep güzellik yaratd m!
      - diye.
Evet, efendim,
     Sizin yolunuz
        o kadar zor, 
     mesuliyyetli ki...
bu serbest iirim
   sanki bir ark .
Ve sonda tek unu
söylerim:
Zirveler feth eden
her bir yolunuz
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hep aç k, kl ,
      u urlu olsun!

u yazar kalemim
   hep Sizi izlesin.

u ark  dediyim
        var ya...
hiç zaman –
    tüm ömür boyu bitmesin!
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Tanr n n Her Kese
Ne Kadar Ömür Vermesi
Esas De il, 
Verilen Ömrü
Nas l Ya amas  Esasd r!
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