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DÜNYANIN HAKKINI
KONUŞAN  İNSAN 

R.Bahar SONAM, R.T.ERDOĞAN Büyüklüyünü - 
Sarsılmaz Gücünü danışan bir neçə kitabın müəllifidir. Qeyri-adi natikliyini 
bahs eden “Yandıran Satrlar”, “Recep Tayyip Erdoğan Gücü” - 
Harp ve Devlet - Türkiyenin yeni kurtuluşu... 
Ve onlardan biride dünya ictimaiyyetine teqdim etdiyi poetik - tarixi hekayeti-
dir: “Dünyanın Hakkını Konuşan İnsan”.   

R.Bahar SONAM “Dünyanın Hakkını Konuşan İnsan”adlı poetik hikayesinde 
Türkiye Devletinin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ın 2001-ci yıl 4 mart 
Hakimiyyet Liderliyi Mücadilesi Yollarında karşılaşdığı namert tuzakından 
fövkelbeşer aklı ile kurtuluşundan ve cihana bir daha Güneş gibi doğan Zaferini 
Kazanmasından, hem de BMT Tribunasında Yer üzünün tüm masum insanlarının 
hakklarının konuşması ve müdafie etmesinden bahs edir.

R.T.ERDOĞAN “Dünya Güçleri...”ni 
sarsıdacak kadar FÖVKALBEŞER, GÜÇLÜ TÜRK  İNSANDIR!

Yolu Hər Zaman Açık Olsun!

Türkiye nin Prezidenti Sayın R.T.ERDOĞAN ın Büyük Devlet Gücünü tüm 
dünyaya konuşan  “R.T.ERDOĞAN Tarihi” kitaplarının hər biri Türkiye Devlet 
Ödülünə Büyük Sevgi ile Teqdimatdır. Türkiye Devletinin hər bir güc məmuru 
şu tarihi dikkatla okursa... o zaman derk edəcəek ve R.Bahar SONAM Türkiye 
Sevgi Ödülüne Kabul edilecek. 
R.T.ERDOĞAN ı mükemmel yazan ilk mükemmel yazardı Azeri Türk kızı 
R.Bahar SONAM. 
Ne Mutluyum... Türküm Diyene!  ARBS
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Ýö÷ëö âå 
ìàíòûêëû ñèéàñåò
éöêñåê çàôåðäèð!

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

Ð.Áàùàð ÑÎÍÀÌ

DÜNYAYA 
SESLENEN  Z İ R V E !



R.Bahar SONAM

R.TAYYIB ERDOĞANA
KURULAN PUSU
(Amasya)
04.03.2011

Yol gidiyor...
       her bir insan...
doğulduğu günden
o güne kadar ki,
bir gün göç edir hayatdan.
Şu, insan hayatının
    çok doğal
        bir felsefesi.
Aynı felsefe...
ama, mevzusu, mezmunu 
       tam farklı -
her kişinin değerinde
    ucuz ya kıymetli.
Evet, efendim!
Ucuz, kıymetli
 yollar,
kısa, çok uzun 
yollar.
Ama, Sizin yolunuz
ne ucuz, ne kısa 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 şahane,
        hem  çok
     kıymetli,
tüm yolların
         taşlı, dikenli...
Tüm haykırtıların,
acıların,
    hem gizli,
        hem aşikar,
tüm göz yaşların
mücadele
     yollarında 

ateşlere atdığın
    o yanar kalbinin 
her atdığı...
    Mehmetlerinin 
o zindan mektupları...
yani, Türkiye feryatları.
Evet, efendim,
Sizin, Mehmet
        haykırtılarınız
o kadar dopdolu yakıcı, 
 yangı ki ...
insan olan kes,
kalp taşıyan kes,
ruhu oyak kes,
hiç duramaz ki,
Sizin o yanar ruhunuzun,
çarpan kalbinizin,
her adım atılan,
    çarpılan, ezilen,
ama hiç yenilmeyen 
     o yakıcı 

Recep Tayyip ERDOĞAN - 
Dünyanın Hakkını Konuşan İnsan

10 11

R.Bahar SONAM



bütün büyük
mücadelenizin -
Türkün hakkın,
acısın haykıran
sesinizin - 
bu dağ zirvenizin
önünde.
Ve ... dünya, cemiyyet,
hayat gerçek olan,
     sert zehir tatını
Size de zorla
tattırdı.
Siz hak mücadilesinin
ateşi yankısında
ışıklı zirveye
    hey yürüdükce...
ZAMAN yanlış yaptı ...
Size zehir tattırdı:
       “yediğin azdır, azdır” diye.
Evet, efendim,
     Siz yediz,

mert merdane,
ama, hiç yenilmediz!
Siz hürriyetin
Türk istikbalı zirvesine 
   yürüdükce,
       bu kutsal yolunuz boyu
her türlü iblis törendi 
   ve peşinizden koşup
hürriyet zirvesine koşan,
meşel tek yanan
Mehmet zindanlı,
her acılı, her ağrılı kalbinizin
   o büyük, kutsal işığını
       koparmaya, söndürmeye,
          mahv etmeye can atdı.
Kabus caynakları
     öyle uzun, keskin
         ve çok korkulu.
Evet, efendim, Mehmetin gibi
    zindanı Size de yaşatdı
         iblis töremeleri.
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Ama, Siz hiç yenilmediz!
Ve zaman-zaman
      kalktığınız kürsüler
Size  yıldırım -
    şimşek zaferler
          kazandırdı ve
yürütdü.
Sizin zaman-zaman
kürsülerden kalkan
her güçlü haykırtınız,
     o temkinli
     natik aklınız...
   söz, inci serrafınız
her kalbe - 
  dünyanın kalbine
insanlık, en güçlü
etkili şefkatlar saçtı
ve şu öyle de hep devam ediyor.
Yine her zaman
ZAMAN Sizi sınav ediyor,
kürsü de Sizin göreviniz.

Yine kabus gölgeler
       her adım-adım
         izlerinizi,
            gölgenizi
               izliyor...
ve fırsat olurken
büyük riske giderek
her adım adımınızı,
şefkatinizi, sesinizi
hep kamçılıyor.
Lanet iblise, kabusa ki,
hep peşinizce koşuyor.
Evet, efendim, dikkat!
Sizin her adımınızı
düşman izliyor
ve tıpkı,
Usama Bin Laden gibi.
Ve şimdi de yürüdüğünüz
Amasya yolu...
Evet, efendim!
Şimdi de yürüdüğünüz 
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Amasya yolu...
12 haziranın yolu böylemi?..
Ya şunun başka bir
       sakini, zekisi,
    her kesi mutlu eden
    bir çıkışı – güzelliği yok?..
74 milyon – 
- Şu rakamın -
şahane rakamın
dünya çapında – 
zehrinde, 
      tatlısında,
Türkiye nin
      her türlü
geçen adının
her sorumunda
sorumlusu Siz.
Siz tek güçlüsünüz!
Eger şu gücünüz 
        ya olmasaydı...
Tabii, 12 hazirana

      Sizi yolcu eden
Amasya yolu -
Sizin hakimiyyetinize
    karşı çıkanların
       rekabetlerinden,
    ya gizli, ya aşikar
         ihanetlerinden
tek  Amasya yok,
tüm Türkiye nin
    cennet yolları
Sizin yokluğunuzdan
ve Sizsiz hayatın
     her boşluğundan
haykırardı,
     dünyanın kalbin
           dağlardı...
  figanları, feryatları
       zamanın
       zehrin yırtardı,
       ağlardı,
          yorulanda

Recep Tayyip ERDOĞAN - 
Dünyanın Hakkını Konuşan İnsan

16 17

R.Bahar SONAM



sakince sızlardı...
  yanardı, yakardı,
     yine Seninçin...
Seninçin ağlardı
Amasya yolu...
Evet, tüm Türkiye -
dağları, bağları,
   ormanları,
     tüm yolları,
Tüm dünya ağlardı,
   hatta,
      hatta,
kabus gibi hep yıllarca
peşinde gölge-gölge
         sürünen,
   firsat kazandıkca - 
   ya gizli, ya aşikar
   Size kast eden 
  “doğma”, “yaban”
      “tatlı düşman”ınız da
Size karşı

 yaptığı tuzağa,
       ya sui-kasta,
         kendisine darılıp
kendin yakardı:
“Ne yapdım
ben vicdansız?!” diye
içinde gizlice 
hep kan ağlardı,
böyle kabus yarandığına
    isyan yapardı.
Ama, ne mutlu...
   Siz kendi aklınızca
yine şahane zafer kazandız!
Evet, efendim!
Siz şahane akıl sahibi,
     yine yenilmez olduz.
Ve hep böyle kalın! 
Türkiye istikbalını
     yine kazanın!
74 milyonun güvenini,
    tüm acılarını
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       dinleyin, söyleyin,
yeni istikbal ile
    değiştirin,
sevinsin de
Sizin Türkiye Hakimiyyetiniz,
Şu Büyük Türk Memleketiniz!
“Türkiye Türklerin!”
Şu kelimeyi, düşünceyi
lap çok sevdim ben.
Evet, Türkiye ilk kez
   türk olanındır.
Ve ama... türk olmayana da
kapımız açık!
Bir şartla:
      adam olsun da!
Ya adam olmasa...
o zaman incimeye
kimsenin hiç bir hakkı yok!
Evet, Sayın Başbakan!
Adamlıktan uzak olanlar
Size her türlü tuzak,

saldırılar yapanlar,
sonra da kürsülere
kalkarak
insanlıkdan,
Türkiye nin sabahından
hoş-beş hey haykıranlar,
hey konuşanlar – 
yani, Türkiye nin
masal kahramanlarını
   tek kendilerini sanarlar.
Türkiye ni kısa zamanda
tam başdan başlayıp
efsane cennet yaratacaklarmış.
Evet, ne yazık ki,
söz başka, hareket
başkadır.
Ve ne mutlu Size ki,
Size karşı kurulan
    her tuzağı, saldırıyı,
olacak
    büyük zararları
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      ucuz atlamış olduz.
Ne Korkulu Dünyada
     Yaşıyoruz Biz?!
Ne korkulu varlıklarla
yol yoldaşız biz?!
Kaşla-göz arasındaki
gizli düşmanımızı
hiss edir,
ama... göre bilmiyoruz biz?!
Evet, Sayın Başbakan,
   ne mutlu, her türlü
       gördükleriniz,
       heyecan, sinir
            yaşantılarınız
       geçmiş oldu.
Ve Siz zaten
      12 haziranı
kazanmışsınız da!
Ben biliyorum,
       Siz yine galibsiz! 
Ama... daha 

sınavlar da var...
ve şunlar Sizi
     çok ta, çok üzecekdir. 
Ama...
      ama... Siz yenilmezsiniz,
her adım proje – 
      politik, ekonomik
Sizden sabır ve güç
      talep edecek ve
hep tarİh – 
     zaman-zaman
hep haykıracak:
“Evet, Başbakan,
    eger şu Türkiye
memleketine sahipsinizse,
    o zaman güçlü ol,
    çalıştır aklını,
      şahane cesaretini!
74 milyon Türkiye halkını
al götür çökdüğü yerden – 
ihtiyaçları daha bitmeyen.”
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Evet, 12 hazirandan
yepyeni zeki – 
       ruzisi dopdolu,
hayatı hem geniş,
       hem ışıklı, hem ferahlı,
yepyeni bir Türkiye hayatı
           başlasın bu millet için,
      şu memleket için
ve hep dünya dili:
“Erdoğan çok zeki,
    hem güçlü!”
   – söylesin.
Evet... yol gidiyor
    her bir insan
          doğulduğu günden...
o güne kadar ki,
bir gün göç edir hayatdan.
Şu, insan hayatının
        çok doğal
           bir felsefesi.
          Çernişevski demişken:

     “Dünyaya geldiğimiz
     uğurlu günde
her kesi güldürüp
    ağlayırız biz,
ama, öyle olmalıyız ki...
dünyadan bir gün
göç edende
her kesi ağlatıp,
kendimiz gülek!”
       Yani, ne iyi ki,
hep güzellik yaratdım!
      - diye.
Evet, efendim,
     Sizin yolunuz
        o kadar zor, 
     mesuliyyetli ki...
bu serbest şiirim
   sanki bir şarkı.
Ve sonda tek şunu
söylerim:
Zirveler feth eden
her bir yolunuz
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hep açık, ışıklı,
      uğurlu olsun!
Şu yazar kalemim
   hep Sizi izlesin.
Şu şarkı dediyim
        var ya...
hiç zaman –
    tüm ömür boyu bitmesin!

Tanrının Her Kese
Ne Kadar Ömür Vermesi
Esas Değil, 
Verilen Ömrü
Nasıl Yaşaması Esasdır.

TARİHİN SEYİR DEFTERİ...
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Türkün Ödülünü Kazanmak, en Büyük Zirveyi Feth etmek 
demek! Bu ise Yenilmez Güç, Kururdur! 


