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R.Bahar SONAM Yandıran Satırlar ...
R.T.ERDOĞAN

Bilmirem içinde neler var Senin –  
Yandıran, söyleten, isyan ettiren?! 
Bilmirem nelerin tarihi derin 
Kalbini yakıp da ateşlendiren?! 
 
Bazen sözümüz susduğu zaman 
Kendi-kendimize oluruk zından. 
Ama ki, zamanın nabzı çarpdıkca 
Gösterir her şeyi bize açıkca.  

Susup, yeniden isyankar Benim! 
İçimizden, çölümüzden, haykıran  
Benim Sesimdir - hem de ki Senin. 
Bilirim içinde neler var Senin –  
Yandıran, söyleten, isyan etdiren! 



R.Bahar SONAM, R.T.ERDOĞAN Büyüklüyünü - 
Sarsılmaz Güçünü konuşan bir kaç kitabın müəllifidir. Qeyri-adi natikliyini 
bahs eden “Yandıran Satrlar”, “Recep Tayyip Erdoğan Gücü” - 
Harp ve Devlet - Türkiyenin yeni kurtuluşu... 
Ve onlardan biri de dünya ictimaiyyetine taqdim etdigi poetik - tarihi 
hekayetidir: “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 yüzünün 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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Necip Fazıl 
Kısakürek

ZİNDANDAN MEHMETE MEKTUP

  
Zindan iki hece, Mehmet im afta! 
Baba katiliyle ben bir safta 
Bir de, geri adam boynunda yafta… 
Halimi düşünüp yanma Mehmetim! 
Kavuşmak mı?.. Belki… daha ölmedim! 
Avlu… Bir uzun yol… Tuğla döşeli, 
Kırmızı tuğlalar altı köşeli. 
Git ve gel… Yüz adım… Bin yıllık konak. 
Ne ayak dayanır buna, ne tırnak! 
Bir alem ki, gökler boru içinde! 
Aklı olmazların zoru içinde! 
Üst-üste sorular soru içinde: 
Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? 
Buradan insan mı çıkar, tabut mu? 
Bir ibamlık Ali vardı, asıldı; 
Kaydını düştüler, möhür basıldı. 
Geçdi, gitti, birkaç günlük tasıldı. 
Ondan kalan, boynu bükük ve sefil; 
Bahçeye diktiği üç-beş karanfil…  
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Müdür bey dert dinler, bu gün «maruzat»! 
Çatık kaş… Hükümet dedikleri zat… 
Beni Allah tutmuş, kim eder azat? 
Anlamaz; yazısız, pulsuz, dilekçem… 
Anlamaz, ruhuma gecti bilekçem! 
Saat beş dedi mi, bir yırtıcı zil? 
Sayım var, maltada hizaya dizil! 
Tek yekun içinde yazıl ve çizil! 
İnsanlar zındanda birer kemmiyet; 
Ürbalarla kemik, mintanlarla et. 
Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat; 
Zitt dolu gözlerde karanlık kat kat… 
Yalnız seccademin yününde şevkat; 
Beni kimsecikler okşamaz madem; 
Öp beni alnımdan, sen öp seccadem! 
Çaycı, getir, ilac kokulu çaydan! 
Dakika düşelim, senelik paydan! 
Zindanda dakika farksızdır aydan. 
Karıştır  çayını zaman erisin; 
Köpük-köpük, duman-duman erisin! 
Peykeler, duvara mıhlı peykeler;

Duvarda başlardan yağlı  lekeler, 
Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. 
Duvar, katil duvar, yolumu biçtin! 
Kanla dolu sünger… Beynimi içtin! 
Süküt…Kıvrım kıvrım uzaklık uzar; 
Tek nokta seçemez dünyadan nazar. 
Yerinde mi acep, ölü ve mezar? 
Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? 
Güneşe qöç var da, kalan biz miyiz? 
Ses demir, su demir ve ekmek demir… 
İstersen demirde muhali kemir, 
Ne gelir ki elden, kader bu, emir… 
Garip pencerecik, küçük, daracık; 
Dünyaya kapalı, Allaha açık. 
Dua, dua, eller karıncalanmış; 
Yıldızlar avucta, gök parçalanmış… 
Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış… 
Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu; 
İplik ki, incecik, örer boşluğu. 
Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş; 
Karanlığında nur, yeniden doğuş…
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Sesler duymaktayım: Davran ve boğuş! 
Sen bir devsin, yükü ağırdır devin! 
Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin! 
Mehmed im, sevinin, başlar yüksekte! 
Ölsek de sevinin, eve dönsek de! 
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! 
Yarın, elbet bizim, elbet  bizimdir! 
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! 

Erdem Beyazıt

SANA, BANA, VATANIMA, ÜLKEMİN
İNSANLARINA DAİR

«Telqrafın tellerini kurşunlamalı» 
Öyle degildi bu türkü bilirim. 
Bir de içime 
−Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen- 
Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, 
Bazan gelmesi beklenen, bazan ansızın çıkagelen 
Haberler bilirim, mektuplar bilirim.  
Gamdan dağlar kurmalıyım 
Kayaları kelmeler olan. 
Kırk ikinci, saymalıyım, 
Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. 
Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından 
 Baştan ayağa ıslanmalıyım. 
Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.  
İçimde kaynayan bir maşher var. 
Bu maşher bir de annelerin kalbinde kaynar.



Yandıran Satırlar...

14 15

R.Bahar SONAM

Çünki onlar yün örerken, önlerinde, 
Ya da çamaşır sererken bahçelerde 
Birden alıverirler kara haberini, 
Okul dönüşü bir trafik kazası nda 
Can veren oğulların.  
Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim…
Bir dolmuşta yorqun şoförler için bestelenmiş,
Bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine 
Karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, 
Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan, 
Ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde
Örneğin hind okyanusu gibi derin 
İsyanın kapkara sularına dalan.  
Nice akşamlar bilirim ki, Karanlığını 
Bir millet hastanesinde, 
Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda
Başını kalorifer borularına gömmüş. 

Beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiblerden 
Haber sormaya korkan 
Genç kızların yüreginden almıştır.  
Bir de baharlar bilirim… 
Apartman odalarında büyüyen çocukların  
bilmediği bilmeyeceği, 
Anadolu bozkırlarında İstanbuldan çıkıb
Diyarbekire doğru tekerleri 
yamalı asfaltları bir agustos susuzluğu ile içen, 
Cesur otobüs pencerelerinden, 
Bilinçsiz bir baş kayması ile görülen, 
Evrensel kadınların iki bükülüm çapa yaptıkları 
tarla kenarlarında, 
Çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış  
ırqat çocuklarının 
Bir ellerinde bayat bir  ekmegi kemirirken, 
Diger ellerinde sarkan  yemyeşil bir soğanla gelen. 
Yazlar bilirim, memleketime özgü 
Yigit köy delikanlılarının İncir çekireği meselelerle 
birbirlerini kurşunladıkları. 
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Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan 
Üstüne cehennem güneşlerde gögermiş mor sinekler  
konup kalkan, 
Digeri kan ter içinde yayla yollarında 
Mavzerinin demirini alnına dayamış, 
Yüregi susuzluktan bunalan, 
İçinden mahpushane çeşmeleri akan, 
Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp 
Apansız silahına davranan 
Nice delikanlıların fıgüranlık yapdığı 
Yazlar bilirim, memleketime özgü. 
Güzler bilirim ülkeme dair… 
Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir 
Kalakalmış bir kıyıda melül ve tenha Kalbim gibi. 
Kaybolmuş daracıq çeplerinde elleri 
Titreyen kenar mahalle çocukları 
Bir sıcak somun için yalın kat bir don için 
Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi.  
Kadınlar bilirim ülkeme ait…   

Yürekleri akdeniz gibi geniş, soluğu 
Afrika gibi sıcak. Gögüşleri sukurova gibi münbit, 
Dağ gibi otururlar evlerinde, 
Limalar gemileri nasıl beklerse 
Öyle bekler erkeklerini 
Yaşlandın mı çinar gibidir onlar sardın mı umut gibi, 
İsyan şiirleri bilirim sonra… 
Kelimeler ki tank gibi keçer adamın yüreginden. 
Harfler harb düzeni almıştır mısralarında 
Kimi bir vurguncuyu gecə rüyasında yakalamıştır. 
Kimi bir soyğun sofrasında ışıklı salonlarda 
Hırsızın qırtlağına tıkanmıştır.   
Müslüman yürekler bilirim daha… 
Kızdı mı cehennem kesilir… sevdi mi cennet… 
Eller bilirim haşin, hoyrat, mert! 
Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafiyasıdır. 
Her kırışığı sorulacak bir hesabı, 
Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.    
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Bütün bunların üstüne… 
Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim
Vatanım, milletim, tüm insanlar kardeşlerim
Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna… 
adın gelmeli… 
Adın kurtuluştur, ama söylememeliyim.   

İbrahim Sadri

BİZİM YAŞADIĞIMIZ

Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. 
Biz de soluk alıp vermedeyiz. 
Yani her insan gibi sevmekteyiz, 
sevilecek şeyleri− 
Bir kırçiçeğini− çimeni, toprağı, börtü, böceği,
kurban bayramlarında kınalı koçları, 
başları elovası işlemeli yemini ile kapalı, 
bembeyaz saçlı, qırış-kırış alınlı, pencere 
kenarlarında oğullarını bekleyen anaları.
Kalbim ağrıyorsa da kardeşim, gönlüm 
bulanıyorsa da, tedirginsem, kuşkuluysam, 
kalın kitapların yazdığına bakarsan, acaip 
suçluysam, havada ihanet, dışarıda sıcak,
duvarlarda yazılar… 
kalbimizde  acılar varsa da…
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Bizim de  yaşadığımız hayattır kardeşim…  
Mektubun geldi bu gün haziran… 
Kimselere göstermediğin ak saçlarının  
kıvrımlarından haberin geldi. 
İki damla gözyaşın sarı kağıtta, 
çok bakarsın yağmur yağan da. 
Islak ve buğulu camların ardından bilirim… 
bilirim, acı nasıl da oturur adam yüregine. 
Ne var  yani işte iyiyim diyormu ya, 
inan olsun iyiyim anne. 
İnsan gerçekten iyi oluyor, iyiyim dedikçe. 
Bak üzülme, yazıyorum bir daha. 
Nolur üzülme, üzülüyor analar, oğulları 
üzülme dedikçe.  
 
   

Bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim...
Biz de soluk alıp vermedeyiz. 
Yani her insan gibi sevmekteyiz, 
sevilecek şeyleri bir kırçiçeğini, çimeni, 
toprağı, börtü, böceği, 
Kurban bayramlarında kınalı koçları, 
başları elovası işlemeli yemini ile kapalı, 
bembeyaz saçlı, qırış-kırış alınlı pencere 
kenarlarında oğullarını bekleyen anaları. 
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Necip Fazıl Kısakürek

CANIM İSTANBUL

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; 
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. 
İçimde tüten bir şey;  hava, renk, eda, iklim… 
O benim, zaman,  mekan aşıp geçmiş sevgilim. 
Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur, 
Ay ve Güneş ezelden iki İstanbulludur. 
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale, 
Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.  
İstanbul Benim Canım… 
Vatanım da vatanım! İstanbul… İstanbul.
Tarihin gözleri var, surlarda delik delik, 
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. 
Bulutta şaha kalkmış Fatih ten kalma kır at, 
Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat. 
Şahadet parmağıdır göge doğru minare, 

Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare? 
Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet, 
Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet.  
O manayı bul da bul! İlle İstanbul da bul! 
İstanbul, İstanbul.  
Boğaz gümüş bir manqal, kaynatır serinliği, 
Camlıaca da yerdedir göklerin derinliği. 
Oynak sular yalının alt katına misafir, 
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. 
Her akşam camlarında yangın çıkan 
Üsküdar, Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. 
Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi?
Cumbalı odalarda inletir «Kalbim» i. 
Kadını keskin bıcak, taze kan gibi sıcak. 
İstanbul, İstanbul.                            
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Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler! 
Yedi renk, yedi sesten saysız belirişler… 
Uyüp öksüz, Kadıköy süslü Moda kurumlu, 
Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.  
Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından,
Hala çığlıklar gelir Topkapı sarayından. 
Ana gibi yar olmaz, İstanbul kibi diyar; 
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar.  
Gecesi sümbül kokan… Türkcesi bülbül kokan… 
İstanbul, 
İstanbul. 

Nurullah Genç
BENİ YAKIŞINA

O esrarlı yanqına bu can nasıl dayandı, 
Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum da yandı. 
Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum, 
Ölüme başkaldıran dertli uykum da yandı. 
Yurdundan mahrum edip dolaştırdın 
Cem gibi, Ruhumla söndü alev, sonra ruhum da yandı. 
Kül oldu bir yigidin figanıyla her umut, 
Bülbülün küllerine konan ruhum da yandı. 
Böylesi bir yanqını görmedi Nemrut bile, 
Kaktusun gölgesinde nazlı ahum da yandı. 
Ah ımdir zannederdim en belalı kıvılcım, 
Kipriğine dokunan kanlı ahım da yandı. 
Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme, 
Kalmadı hiç bir şeyim, bak, günahım da yandı. 
Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme, 
Ülkem yıkıldı; heyhat, ordugahım da yandı.
İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı, 
Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı. 
Ondan başka ne varsa yandı; yandık sen ve ben… 
Onu göreyim diye, kiblegahım da yandı.  
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Nurullah Genç

HAYAL LİMANINDA  DEMİRLİYEN 
YELKENLİYE

Bilseydin… baharımdı seni bana getiren…
Bir vedaya ağlayan ıçli melekler gibi. 
Anlasaydın, ülkemden hazineler götüren, 
Her bakışı öteden birini bekler gibi.
Üşüdüğüm sehrada bu deniz sanki şerap, 
Hep aynı dakikada dönüp duruyor zaman. 
O nsuzlukta dermanım değil, derdim de hara, 
Ey uyuyan yelkenli, ateşde sen de yan.  
Tahtını en büyülü  divanında bulmalı, 
Açılmalı sonsuzluk sularında engine. 
Fırtınalar kopsa da, umudumuz olmalı, 
Limanları boyarken gökkuşağı rengine. 
Yapayalnız kalıyor O nsuz kumlarda köpük, 
Onunla damla damla kuruyor masum deniz.
Batırır en devasa gemiyi bile bu yük, 
Ardında birer birer soluyor düşlermiz.    

Erdem Bayazıt

BİRAZDAN GÜN DOĞACAK

Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı, 
Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen  
insanlığın.  
Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutam başak,
Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana. 
O inanmışlar çağının.  
Zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer, 
Siz ölümsüz çiçeği  taşırsınız göğsünüzde. 
Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz, 
Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger.  
Gün doğar, rüzgar eser, bulut dolanar, 
Rahmet şarkısı söyler yağmurlar. 
Alnınız en soylu isyandır demir külçelere, 
Gürlütü susar, ses donar, sevgi tohumu patlar, 
Sessiz bir bombadır, konuşur  derinlerinlerde.  
Ey bizim sabır yüzlü toprağımızın kutsal ağacı, 
Sen bize  hayatsın umutsun, mezarlar kadar derin.            
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Bizi tutan birşey varsa dirilten o sensin, 
Üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların 
tüy renkli  sıcaklığı.  
Ey damarlarımızda donan 
buz yüzlü heykeller  beldesinden, 
Yıkıntılar sonrası sarındığım şefkat anası. 
Ey dağları yerinden oynatan ses, 
ey mermeri toz eden rüzgar, 
Ey alemi donatan ışık, toprağa can veren el,  
Gün olur toprak uyanır ağac uyanır uyanır böcekler, 
Sarı bozkır titrer, çıplak dağlar yeşerir, 
gök yıkanır  kirli dumanlardan.  
Su coşar, deniz kabarır, canlanır ölüm şehirler, 
Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından.  
Şimdi siz tanıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü 
Çatlayacak yalanın, çelik kabuğu, 
Sizin bahçenizde büyüyecek imanın 
güneş  yüzlü çocuğu.   

R.Bahar SONAM

Bilmirem içinde neler var Senin –  
Yandıran, söyleten, isyan ettiren?! 
Bilmirem nelerin tarihi derin 
Kalbini yakıp da ateşlendiren?! 
 
Bazen sözümüz susduğu zaman 
Kendi-kendimize oluruk zından. 
Ama ki, zamanın nabzı çarpdıkca 
Gösterir her şeyi bize açıkca.  

Susup, yeniden isyankar Benim! 
İçimizden, çölümüzden, haykıran  
Benim Sesimdir - hem de ki Senin. 
Bilirim içinde neler var Senin –  
Yandıran, söyleten, isyan etdiren! 
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ANA, SƏNSİZ… bu qərib həyat… 
 
Sənsiz mən  sığmıram 
aləmə, cümlə-cahana… 
Hər atəş içində meydan açıram, 
közün yox, külün mən satın alıram.
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Sənsiz arzularım gül kimi solar, 
Sevinən gözlərim ağlar– kör olar. 
Sənsiz xan evimiz kimsəsiz qalar– 
Üşüyər vücudum– sığmaz cahana–
Tək səninlə alışan canımsan Ana! 

Sən halal südünlə bəslədin məni, 
Böyütdün, haqq işə səslədin məni–
Ucaltdı hər an da zəhmətin məni. 
Bu gün də sınağlı, çətin həyatda 
Gülləri açılmış yazımsan, Ana! 

Kainat isinir odunla sənin, 
Saf laylan hikməti dərindir-derin. 
Bəstəkarı olmusan Sən ilk nəğmənin– 
Tək Bahar kəsildi qurban laylana,
Qurbanı olduğum şanımsan, Ana!
Varlığım, saf adım– 
Tanrımsan SONA… ANA!

Bakı, 15.IV. 90

ANA - SONA ...

Məni dünyaya gətirib döşündən süd verən və ge-
cə-gündüz beşiyimin başında xoş, kövrək səsi ilə, isti 
nəfəsilə lay-lay deyən,  rahatlıq bilmədən böyük bir zəh-
mətlə boya-başa çatdıran Sonama ömür boyu borcluyam. 
Çalışıram ki... Anamın adına layiq olum. Böyük arzuları-
nı həyatda doğruldum. Əgər, Azərbaycanın Xalqım üçün 
mükəmməl insan şərəfinə nail ola bilsəm, demək, Sona-
mın çəkdiyi zəhmətləri həyatda hədər getmeyib. Bax o za-
man Anam,  Azərbaycan üçün layiqli övlad böyütdüyünə 
görə qurur duyacaq. 

Bir Arzu-İşıqsan canımda mənim, 
Bir sırli-soraqlı yazımsan, Ana. 
Köksümdə dil açıb dinən nəğməmin
Gəlibdir dünyası bir şirin cana 
O canla dillənən sazımsan Ana.

Sən mənim yolumda əzab çəkirsən, 
Bəzən də qəmlədə batıb itirsən. 
Ağır gündə dadıma Sən yetirsən – 
Bu Bahar atəşin Sən bir haqq sana
Ömrünə ağır gün yazırsan Ana!
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«Yaşamak yanmakdır» - demiş atalar. 
Menalı yaşamak hünerdir, hüner!.. 
Sen ki er keyretli igid bir kızsan, 
Tale zeiflerin üzüne söner!   

Sendeki o hüner, o cesaret var, 
Sen senet yoluna nur saçacaksın. 
Çokları bilmeyen gizli sırleri, 
Yalnız hünerinle sen açacaksın!..  

Ben buna eminem, eminem kızım, 
Yetecek kamına ehdin, ilkarın. 
Sen yüksek kürsüden şiir diyende 
Tebrike gelecek o gün dostların!..

06.XII.90

N.Xezri      06.XII.90  

CIĞIR AÇAN KIZ

Hürmete layiksin emellerinle, 
Sen ki, gül gibisen koku saçırsan. 
Tarihin bu eski sanat yolunda 
Kendine kururla cığır açırsan.  

Tale öz hükmüyle oyun oynayır, 
Bizlere seyr edib el çalmak kalır. 
Bir ömür yaşayır insan dünyada, 
Kismet ne verirse, onu da alır.  

Sen isteyine yetişeceksin, 
Sadece bu yoldan dönmeyeceksin. 
Seadet gülecek o gül üzüne, 
Sen buna ürekden sevineceksin.  
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KERVAN

Yine başın alıb gedir hayalım, 
Gönüller dolaşır acı melalım… 
Bir dünya soraklar yine her elden,
Dünyaya boylanar gitdiyi yerden.  

Şairim−bağbanım, belim-kalemim… 
Bağçamın çeşmesi bir sirli qemim!.. 
Çeşmemin qemi sirrı olmasa benim, 
Gül-çiçek bitirmez bu heyal belim. 
 
Dünyaya geldiyim o ilk günümden, 
Göynedi gizlice bağrımın başı… 
Kopdukca kalpetek yanğı ünümden, 
Aradım kalbime gönül sirdaşı. 
 
Hudaya, gör nece yanılmışım ben, 
Kor gibi adalet aradım Yerden… 
Sen deme, adalet ne yerde varmış, 
Ne el açdığımız göklerde kalmış…        

BAHAR DUYĞULARI ...

Dünyanın keşmekeşli ziddiyyetleri, insanın onun  oyun-
larını derk ede bilmemesi, «dünya benimdir»  diyenlerin  
boş-boş müddeaları, öncesi sevinc, sonu  şahmat olan hayat 
hakkında… 

Haqani halkının şairi idi, 
Elinin ağrıyan dert-seri idi, 
O, milyon dertlerin bir sırrı idi, 
Açılan dertlerin terk biri idi: 
İstemirem adımı çağıralar Haqani, 
Ben yoksullar şairi Halqaniyim, Halqani… (Xaqani)   

A.S.Puşkin:
Yok! Ben ölmerem, tamam  yaşarım, toprak canı… 
Ruhum öz rübabımla dolaşar  bu dünyanı, 
Yayılıb sesim tutar, bu dertli cihanı, 
Her tayfa öz dilinde okuyacakdır Beni!  
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Belki de ezelden dünya bahtına 
Hekk olup cüt nakış–çıkıb tahtına. 
Ehrimen övladı Şer-Sultan olup, 
Hörmüz de Hayırla her zaman solup…
  
Asırlar canından bir kervan kurup, 
Hörmüz, Ehrimen hey sarban durup. 
Şimdi de yeterek bu kervan bize, 
Bir kemend salıpdır zemanemize…  
Can çekir duyuruk biz  insan bunu, 
Duyuruk kervanın nedir sert sonu.  

Belki de asırların can kervanının 
Yokdur heç bir sonu, hey yol gederdir… 
Bilin ki, her zaman, her bir devranın 
Yüyensiz çaparı acı kederdir…  

Bu kervanda neler yokdu Hudaya?! 
Bu beşer kervanı bir dönmezlikdir. 
Keçmişi bizlere, bizi sabaha 
Aparıp çıkaran bir ölmezlikdir.       

03.06 1994

İnsan mukaddesdir, insan ülvidir, 
Beşer bahçesini, tek o dirildir. 
Bu fani dünyada hakka hayırdır, 
İçinde gizlice o daim şerdir.  

Zerdüştün felsefi beşer duyumu, 
Bilmem hakikatmı, yoxsa uykumu?!  

Ne için dünyanın yaranışından, 
Yaranıp min renge boyanışından, 
Bir koşa küvvesi Yeri dolanır, 
Ağ-kara sapları hey sonsuzlanır…  

Eger tek Hörmüzü doğsaydı dünya – 
Güneş bac vererdi varından Aya… 
Heç kara kelmesi yaranmazdı da – 
İnsana dert olub kalanmazdı da.  

Eger… ulu Tanrı Ehrimeni tek 
Yaratmış olsaydı nasıl olardı?.. 
Belki de her zaman dövrani gerçek 
Büsbütün zülmeti – şere dolardı. 
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Artık  on illiyi vurarak başa, 
Doğmaca koynunlan ayrılmışım ben. 
Şimdi cocuklukdan doluban yaşa, 
Bağımsız hayata atılmışam ben.  

Ayrılsam da koynundan-kalbimdesin, 
Bir arzu-dilekli saf yüreyimsin. 
Yazdığım bu  şiirin müellifisin, 
Canında yoğruldu bu canım, Mekteb.

05.V.88

MEKTEB 

Bir payız seheri bir şad ürekle, 
Mekteb senin koynuna ben ayak açdım. 
Alışıb oduna saf muhebbetle, 
Nurunla varına ben şafak saçdım.  

Bir doğma ANA tek kayğı gösterib, 
Şirin nimetinle besledin beni, 
Hayat sırlarını bana öyredib, 
Yüksek zirvelere sesledin beni.  

Koynunda boy atıb ben böyüdükce, 
Kalbimde arzular coşub taşırdı. 
Bahçende qönçeler çiçeklendikce, 
Mektebli sevincim başdan aşırdı.  

Yavruca  kalbimde olan kederi, 
O doğma koynunda unuturdum ben. 
Cocukluk  sevincleri, her hoş haberi, 
Tekce bir seninle bölüşürdüm ben.
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Her anlar qayğıdan o kamil ustad, 
Feleki Şivani beslemiş bir ad. 
İzzetdin Şirvani onda boy atmış, 
En şirin neğmesin bağında çalmış, 
Eblüla bağına bir gül de açmış... 
Hoş, ince kokusu ellere saçmış. 
Heqani varından inciler koşmuş, 
Hayıra kalanıb şerden sovuşmuş. 
 
Doğulmuş Şirvanın Melhem elinde, 
Çağlamış elinin akan selinde. 
Zülmete kul olmuş, eziyyet çekmiş, 
Emisi Osman onu himaye etmiş. 
 
Saf adı İbrahim hayat selinden, 
Süzülüp ustadla saraya akmış. 
Yaşarak ayrılıp mezlum elinden, 
Anlayıp her şeye heyretle bakmış, 
Canından saraya ildırım çakmış. 
Duymuş: – halkı ezen o kanlı tacmış?!  

ŞİRVAN  ŞAİRLERİ

XI asrın tarih sonunda, 
XII asrın ilk adımında 
Bir kale tikilmiş taşları mermer, 
Neğmekar dünyası dillerde ezber. 
 
Neğmekar dünyanın bir bağı olmuş, 
Varından dünyaya inciler dolmuş. 
Derviştek dolaşmış sihri dünyanı, 
Ehde sadık, itirmemiş peymanı.  

O bağın bağbanı bir arif yürek– 
Eblüla Gencevi qönçeler ekmiş. 
Her şirin neğmesin çalmış her tütey, 
Ekdiyi güllerden şireler çekmiş.  

Tikilmiş o kale şah sarayında, 
Şirvanşah, Menücöhr, bir de Aksitan 
Dinlemiş ustadın susub her anda 
En şirin neğmesin - canlara yatan.       
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İLAHİ…  

Ne sızlar insanlar bu varlığında, 
Dağlanıp can sökür-yok derman ında. 
Baziler altundan kaleler kurur, 
Bazılar asırlar kurbanı olur. 
 
Azıp hakk yolundan neden beşerin, 
Yoksa yok olubdur küdretin Senin?! 
Here bildiyi tek üyüdüb tökür… 
Üyüdüb tökdüyü gönüller sökür.  

Boğulup hakk sesi, hak varlığı da, 
Tapılmır hasta için azca karı da. 
Feleyin çerhinde gönüller solur, 
Şehidler feryadı saçları yolur.  

İndi de insanlık sanki yok olup, 
Tamahkar nefsinde vicdan boğulup. 
Rehberlerin ihaneti yüz eli dağlar, 
Milletin namusu coşub kan ağlar.        

Bağrından kalpeler kopub tökülmüş,
Halkıçın canından canı üzülmüş. 
Bir ateş «Tövbesi» düşen saraya, 
O, yalov çilemiş hakim karaya.  

«Virane Medain» Babek yoğrulup, 
Püskürdü taclara od felsefeni. 
Sasani merkezi Medain olup, 
Terife kalanmış her gül ekeni. 
İbrete çağırmış her kan edeni, 
Üsyankar olmuş o şair Haqani. 
O dözmeyip Şirvanı terk ederken, 
Haps etmiş Akistan onu çox erken. 
Şabran kalesında tustak edilmiş, 
«Hebsiyye» içinde yanıb didilmiş. 
Ömrünün sonları Tebrizde keçmiş, 
«Hekani dastanı» böylece bitmiş. 
Haqani dastanı söyler gör neler, 
Hey ötüşüb keçse de uzun asırlar. 
Onun felsefesin duyar gönüller, 
Şairler yetirer  kokuklu güller. 
Zahmete yar olar uğurlu yıllar, 
İlhamla hey diner neğmekar diller.        
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İNSANLAR

Harite  üstünde  renglerle erken, 
Dünyanı min yere böldü insanlar. 
Kurdular, tikdiler, amma yeniden, 
Dünyanın üstünde didişdi onlar.  

Asırler uzunu kuruldu meydan, 
Günahsız döküldü toprağa al kan. 
Saysız el-obalar virane kaldı, 
Toprağın varlığı kanla sulandı.  

«Toprak, yeni sarvet, şan-şöhret!»-diye, 
Dünyanı taladı her an insanlar. 
Ucaldı günahsız feryadlar göye, 
Olmadı toprakdan bir an doyanlar.  

Didse de toprağı her en hakanlar, 
Didse de bir-birin hey bu insalar. 
Bu toprak onlara hiç egilmedi, 
Dünyanın serheddi hiç degişmedi.          

İsteğim büyükdür, ülvidir Sen tek, 
İnsanlık açılsın, hey leçek-leçek. 
Azadlık çilensin beşer yüzüne, 
Sevinci bol olsun-dolsun gözüne.
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İSTİKLAL GÜNEŞİ
24 iyul 1923  TÜRKİYE DEVLETİNİN 
MÜSTEKİLLİYİ  ELAN EDİLMESİ 

İstiklaliyyet en önde gelen Atatürk prinsipidir. Zira, Mil-
li mücadele adı vermek büyük hadise, her şeyden evvel, 
bu prinsipin gerçekleşmesi için  hayata keçirilmiş, sonunda 
müaffekiyyet  kazanılmışdır. Çünki esas olan, istiklaliyyeti-
ne  kasd edilen türk milletinin heysiyyeti ve şerefli bir  mil-
let kimi yaşaması idi; bu esasda ancak milletin  azadlık ve 
istiklaliyyetine sahib olması ile temin oluna bilerdi. Mehz 
buna göre milli mübarizenin şüarı «Ya istiklal, ya ölüm!»  
olmuşdur. «Türk milletine hizmet eden onun efsanesi olur».

Mustafa Kemal Atatürk      

GİZLEME    

İçin-için hey  yanırsan sen niçin, 
Aç gönlünü bana söyle, gizleme. 
Can sökerim,  eriderim seninçin, 
Aç gönlünü bana söyle, gizleme. 
 
Acı-acı ağlaram ben sübh erken, 
Feryadımın ezan sesi– derd çeken… 
Hakk  sesime haray çekib diz çöken, 
Aç gönlünü bana söyle, gizleme.  

Çaren yokdur zalimlerden–bilirem, 
Senden ötrü canımdan can üzürem. 
Ezabını bak bylece silirem, 
Aç gönlünü bana söyle, gizleme.
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Söndürülüb ocakların, odu yok! 
Kız-gelinin sitemlerde sayı çok!     
Özümüze özümüzden deyip ok! 
Gel ey Ata! Duşmanların bağrın yak! 
Bu derde Ben Seni gezip ağlaram.

Karabağım Seni, bir tek Seni Özler 
ATACAN!
Türkün Miras Güçü!

TÜRKÜN SESİ ...− 1914-1918

Ey Ata!.. nerdesin? Ses ver hayıma! 
Başın alıb nereye gedir bu köç böyle?.. 
Bir dikkat et, bu kervanın sayına, 
Rüzgar esib her obaya, her ele 
Bu derde Ben Seni gezip ağlaram.  

Elsiz yetim kalıb türkün mahalı, 
Günü-günden derd-serimiz akarlı. 
Bir Sen gele, ne vaxt melhem yakalı?.. 
Yurdumuzda yurdsuz gezer arkalı. 
Bu derde Ben Seni gezip ağlaram. 
 
Bağlanıp yolları ellerin Ata… 
Solupdur çemende güllerin Ata… 
Lal olup şarkılı dillerin Ata… 
Yaramız derindir, çok derin, Ata, 
Bu derde Ben Seni gezib ağlaram. 
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Zulmetin içinde ezilirken Ben… 
Bir zerre işığa hasret gezirdim. 
Ağrıyan canıma derman yok iken, 
Harayım içinde batıb itirdim. 
Boğulmuş göz yaşım içme akırdı, 
Bu kara taleyim Seni aktarırdı.  

Yadların sitemi ne yaman imiş?! 
«Doğmalarsa» beter − can alan imiş… 
Bilmedim halime yanan kim imiş?! 
Ama, gördüklerim… dar… divan imiş. 
Boğulmuş göz yaşım içme akırdı, 
Bu kara taleyim Seni aktarırdı.  

Şah tahtda tac tutan  ingilis demi, 
Çekmişti hükmüne  harbi-alemi. 
Ermeni meydanı kanla suladı, 
Yunansa zebtiyle çalıb-taladı.  

Halife, sultanın kalbi yok imiş, 
Yabançı elinde oyuncak imiş. 
Yanırdı İstanbul odlar içinde,
Derdi lap çok idi- büyük biçimde.
Boğulmuş göz yaşım içme akırdı. 
Bu kara taleyim Seni aktarırdı. 

İSTİKLAL  KÜRSÜSÜ

Asırlar boyu virane harabelikler içinde ezaba mahkum 
ömür yaşayan eski türk milletinin növbeti karanlık saba-
hında heyretamiz, benzersiz bir ışık  yanmışdı.  
— Bu, koca Şerqin öz kanına belenmiş acı karanlıkları kök-
sünden doğan güneş idi. Büsbütün  beşerin can atdığı evez-
siz, degeri hiç bir ölçüye  sığmayan, sevgisi, doğmalığı, ate-
şi sonsuzadek olan  heyretamiz varlık! —  
— Bu, türkün sesi, fövkelade gücü, büsbütün zülmet  ömrü-
nü nura kerk eden sabahı, açık yolu idi. Evet, türkün asırlar 
boyu, min bir zülmü-sitemlere zincirlenmiş kara taleyinin 
tek kahraman hilaskarı  İstiklal Güneşi… 
Mustafa Kamal Atatrük!   
Yabançıların zülmü siteminde yeterinceden artık  yanıb köz 
olmuş türk varlığı, artık ötüb keçen o kara sayfalarından 
nelerse… giley-güzar, izhar edirdi. Büyük İnsanın gerçek 
kemalı önünde secdeye  durmuşdu:
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Uzanmış çocuk tek Sana ellerim… 
Bu hasretle keçib bütün yıllarım.
Bilirdim, doğacak büyük bir kemal, 
Nihayet bitecek bu acı melal. 
Umudla göz yaşım içme akırdı, 
Bu kara  taleyim Seni aktarırdı.

SENİ!!!

… Evet,
— Türkün kayb etmek üzre olan gerçek varlığını hayata  
döndermek için  bin-bir maneyelerle dolu zamanın tüm  
zor keçidlerini şerefle adlayarak, büyük  harb zaferlerleri-
ni kazanmış Böyük Kamal kalkdığı İstiqlal kürsüsünden 
işıklı çöhresini türkün gerçek varlığına tutmuşdu. Ve ele 
özü böyüklükde  heyretlenmişdi. Sevincinin hiç bir heddi, 
hüdudu yok idi. Çünki, çünki… menfur Antantanın Onun  
Türkiyesini tamam bölüşdürüb, türkün adını dünya  hari-
tesinden tamam silmek, itirmek niyyeti boşa  çıkmışdı. O, 
öz fövkalade kemalı, gücü sayesinde bu böyük beladan tür-
kün varlığını kurtarmış, onu  sonsuzadek süren küdretli bir 
istiklaliyyete  kavuşdurmuşdu. 

Anadolu böyle susurdu her an, 
Ne çare, derdine melhem yok idi. 
Dağım da, taşım da ağlayırdı kan, 
Varlığım didilip tamam itirdi. 
Boğulmuş göz yaşım içme akırdı, 
Bu kara taleyim… Seni aktarırdı.  

Antanta sevdası yaman dağ imiş, 
Dünyanı yamanca degişdirirdi. 
Harite içinden Beni de silmiş… 
Bu talan… bu viran… büyük dert idi.  

Ben Senin yüzüne, izine hasret… 
Ben Senin gözüne, sözüne hasret… 
Hasret… hasret…hasret… yine de hasret… 
Tekce derman olan özüne hasret!  
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GÖNLÜM  BU  AKŞAM 

Sızlayıp içinde tufan kaldırıp, 
Köz, deli-divane könlüm bu akşam. 
Bir sonsuz isteyin yolundan kalıp, 
Kırık kalpler için yandırmakçın şam 
Kör, deli-divane gönlüm bu akşam. 
 
Kaderin nasıl da yüzü dönükmüş, 
Verdiyi dertleri acı, büyükmüş; 
Umudler yok daha − ebedi sönmüş, 
Hıçkırır bu dertden hey aram-aram… 
Kör, deli-divane gönlüm bu akşam.  

Ne günahı var bu günahsızların?.. 
Niçin ki, yaranıp yanar oldular?! 
Mümkünmü pozasan bu yazıların?.. 
Bu derdi her zaman sorar bulutlar.
— Ağladı içinde, hiç almadı kam, 
Kör… deli-divane gönlüm bu akşam. 

12.05. 1999

Evet,  Büyük Rahber öz kemalının möhteşem zaferi  olan  
Türkiyenin ve Türk milletinin hayata dönen ışıklı varlığı 
önünde heyrete gelmişdi.  
Ve düzü- dünyaya ses salan bu möhteşem zafer tadında 
ateşli  yüreği tek bu  kelimeleri izhar edirdi: 
— «Ne mutlu,  türküm diyene!»

… Evet, bu büyük İstiqlal nuruna belenmiş kelimelerin 
sırasınca o, itiraf etdikleri ile türkün sabahına daha güclü, 
daha işıklı, daha şanlı şafaklar  saçır.  
Büyük Rahber her şeyden önce büyük İnsan, büyük   
kamil kemaldır. İstiqlalın Gerçek Güneşi! Ve Onun ziyası 
ne  kadar derin, keskin,  ve fövkelbaşerdir!  
Evet, benzersiz, Büyük İstiqlal Tribunasından  konuşan— 
dünya haritesinde, tarihin, zamanın erken sabahından 
heyretamiz doğulan Gerçek İstiqlal Güneşi  
Mustafa Kamal Atatürkdür! 
O, bütün türk dünyasının Atası dır! 
Çünki, türk sahibsiz yaşaya bilmez! 
Sahib ise… Türkün Azadlığıdır! 

İstanbul. 01.III. 2005     
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Yok.. beni yaradan tek musiqidir, 
Bir de ki, toprağın gül-çiçeyidir, 
Akıldı, başarık-tebii sarvetdi. 
Bunlarla min-bir can alandı canım, 
Hasretim- Tebrizim, Azerbaycanım.  

Geceler… Baharın ateşime yanan 
Bu şair kalemim, bu ressam fırçam, 
Hıçkırır bir mesum yavru tek her an… 
Derdimle derdine kalandı canım, 
Sonu ne olacak, Azerbeycanım?

02.II.90

CANIM  AZERBEYCAN IM

Ben senin  aşkına kurban kesildim, 
Kapılıb derdine bir an gülmedim. 
İçimi yandırdı-susdum dinmedim; 
Bu yanğı odundan çok yandı canım. 
Göynedi bu canım, Azerbeycanım!
  
Tapmadım bir kimse bir heyan ola, 
Ağrıyan gönlümü zerrece ala. 
Tersiliyim başıma olubdu bela, 
Neynim ki, derdine kalandı canım, 
Ateşli bu canım Azerbeycanım. 
 
Yaşaya bilmerem ben musiqisiz, 
Bir de ki, dağlarsız, gül-çiçeklersiz. 
Onlarsız bu canım seni üreksiz 
Severse, inanma, yalandı canım- 
Neynersen bu canı Azerbeycanım?          
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Bir nisgil taş olub Bahar gönlümde, 
Yetmeyip yetene zerre ünüm de… 
Her acı anımda, ağır günümde 
İyi ki, olubsan Sona lı,  dünyam!!!            

DÜNYAM

Ne suskun durubsan gözlerinde yaş, 
Qönçe tek bahçesi saralı dünyam. 
Dertlerin ezelden olub kara taş, 
Mutluluk kismetden aralı dünyam.  

Kim çıkır tahtına-tufana dönür, 
Bürüyür bağrını-şemlerin sönür. 
İblisler kalbini yüz pare bölür, 
İçi köz göynekli yaralı dünyam.  

Asrlar ağrısı gözüne doldu, 
Feleyin çerhinde varın sovruldu. 
Kanunsuz kanunlar nigahın oldu- 
Tahtında iblis-şer duralı, dünyam!  

Doğuldum varına qemsiz, kedersiz, 
Çok sırlı qeminden, şemden habersiz. 
Büyüdüm- alışdım- olmadım derdsiz, 
Dağlandım «dağına» yanalı, dünyam!            
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Bir arzu boy  atır, kırık gönlümden, 
Daha yel esmesin Senin ömründen. 
Kaldır Sen başını, göz yaşını sil! 
Dan yeri sesleyir Seni, Karanfil!.. 

II.1990.- Bakı

KARANFİL…

Bir akşam Bakımın bağrı kan içre 
Parça-parça olup, çırpıldı yere… 
Bu masum eleme yaman diksinib 
Dizini, başını döydün, Karanfil!  

Gah bakdın sağına, gah da soluna, 
Bu zaman  vuruldu zincir koluna!.. 
Ama, sen susmadın – ötdün hey dil-dil… 
Topladın başına canlı, Karanfil!  

Feryadın dünyanı yandırdı - dökdü… 
Muhabbet ebedi yasına çökdü!.. 
Bir daha doğulmaz ömrün, daha bil - 
O mecnun çağların getdi, Karanfil!  

Öyle  bir hükm yok, sen mucize tek - 
Açasan sevincle, hey leçek-leçek!.. 
Yok! İnanmıram! - keçse de yüz - bin il 
Çekilsin yüzünden keder Karanfil!            
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ŞEHİT  ANASI 

Üşüder ömrünü kederin kışı, 
Göyner için-için bağrının başı. 
Oyar her mermeri, erider taşı, 
Çağlayan göz yaşın şehit anası.  

Açılmış başından beyaz örpeyin, 
Zehr olmuş gözünde halal ekmeyin. 
Sanırsan yıkılmış, uçmuş direyin… 
Esilen rüzgardan şehit anası…  

Ezelden anmadık biz bu keleyi, 
Bilmedik yanğındı esen küleyi. 
Bir melek sandık biz namert feleyi, 
Aldandık kor gibi, şehit anası.  

Di yeter, hıçkırıp, göyneme daha, 
Yığışdır saçını -sarıl silaha… 
Bir dünya umutla boylan sabaha, 
Vatanın Anası- şehit Anası!                

AZERBEYCANIM …   

Derdimin içinde dert olmusan Sen… 
Rüzgarın möhneti nece ağırmış?! 
Göz yaşım içinde boğulmuşam ben, 
Elemim başıma gece yağırmış.  
Derdimle bu derdi ne edim canım– 
Derdimin dert yükü Azerbeycanım!
  
Gönlümün içinde ağlarm Sana 
Qoymaram ocağın lap  tamam söne! 
Zinetim yokumdur, bil, Senden öne… 
Gelermi o tatlı çağların yine?..  
Hasretin bu derdin ne edim canım?.. 
Derdimin dert yükü Azerbeycanım!  

Suratım bir dünya aydın şafaksa, 
İçimse al kanlı acı kederdi… 
Bu saysız insanlar duyurmu nese?! 
İçimden-içimi üzen bu derdi!
Ömrümün  bu derdin ne edim canım? 
Derdimin dert yükü Azerbeycanım!               
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Yüzün ne vakt gülecek, harbi zaferlerinle? 
Dünyanı bir gezesen bu büyük qüdretinle! 
Sofraların bol idi, saysız naz-nemet ile, 
Şimdi her  meclisin tatsız Azerbeycanım!   
 
Ağlayır şu halıne her taşın, her gülün de, 
Şimdi asılı kalıb taleyin kara telde!.. 
Bu ömürden süzülen, gelib keçen her ilde 
Olmadı gözlerin hiç, yaşsız, Azerbeycanım!     
         
         
              

OLMADI  GÖZLERİN  
HİÇ  YAŞSIZ  AZERBAYCANIM! 
     
Dağılmış, viran olmuş bin gül açan gülşenin… 
Bürüyüpdü çöhreni dertli dumanın-çenin. 
Her an bacı-kardeşsız ağlar çölün-çemenin, 
Öksüz kaldın çiçeksiz, taşsız, Azerbeycanım!  

Dünyaya sığmaz oldu Hocalı aqibetin, 
Şuşan, güzel Laçının korunmadı merd-metin. 
Niçin bes gelmez oldu, senin birce kömeyin? 
– Kaldın ceng yüzüyünde kaşsız, Azerbeycanım!  

Kelbecerin göz yaşı leysan olup akanda, 
Yağı düşman Ağdama şimşekleri çakanda, 
Namert «başsız» başkanlar  buna «başsız» bakanda, 
Bilirdim ki, kalıbsan «başsız» Azerbeycanım!  
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Dolanıp çok yeri o bir dükanın, 
Durur karşısında - umur gümanın. 
İt gibi bozardır yüzünü tacir– 
Sanki o çeyneyir paslı bir zincir. 
İlahi, yene de o masum ANA 
El açır her kese hey yana-yana.  

El açır karaya, el açır ağa, 
El açır gah sola, gah da ki sağa. 
Bilmeyir dostu kim, duşmani kimdi?! 
Bilmeden el açır, dillenir ANA, 
Dilenir «duşmana» hey yana-yana: 
― «Neden qazebine düşdük devranın, 
Leyaketi tapdak oldu saysız ANAnın 
Talandı her varı Azerbeycanın»― 
– Bu acını diye-diye dilenir ANA, 
Dilenir– derti dert―hey yana-yana. 

12.09.1993

BİR  MASUM  ANA…   

Geceden sabahın kalbi oyanır, 
Yeri-gökü güneş nura boyayır, 
Oyanmış seherin erken anında, 
Kederi, elemi göynek canında; 
Elinde bir çanta mesum bir Ana 
El açır her kese hey yana-yana.  

Dolanır her yeri, gezir her yanı, 
Döyür rast olduğu her bir kapını. 
Yalvarır:- «Kaçkınım» el tutun bana! 
Dağ çekilib «öz elimle» bağrıma». 
– Böylece, yalvarıp o masum Ana 
El açır, yalvarır, hey yana-yana.  

Dolanır tinleri o karış-karış, 
Feleyin çerhine ederek karğış. 
El açır hamıya-doğmaya, yada–  
Çok kapı açılmır bu kor feryada. 
Yine de  umutla bu masum ANA 
El açır her kese hey yana-yana.     
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―Toprağın hey hıçkırır leysan olan göz yaşına, 
Yağı hakim kesilir her gülüne, her taşına. 
Bu Azerbeycan olup min keder içre acı kem, 
Bu taleye sübhe gibi Tanrıdan derman dilerim.             

HER  GECE… 

Vatanım qem-kederin derdim olup yandı canım, 
Bürüyüp el-obanı erşe direndi bu ahım. 
Düşünüp halini ben, derdine hayan gelirim, 
Her gece sübhe gibi derdine derman dilerim. 
 
― Dört yanın duşman olup- gözlerine dost görünür, 
Sana kardeş deyerek, maskelere hey bürünür. 
Bu iblisler içinde  ağlamıram, ben gülürüm, 
Her gece sübhe gibi derdine derman dilerim.  

Ben senin sırrına pünhan kesilip dert ederim, 
Atılıp sengerine duşmanın bağrın delerim. 
Sana namert çıkanın başına ateş elerim, 
Her gece sübhe gibi derdine derman dilerim. 
 
― Boyanıp al-kanına düzlerinin laleleri, 
Bürüyüp yer yüzünü ahu-fekan naleleri, 
Gör felek başımıza hey eleyir saysız elem, 
Her gece sübhe gibi derdine derman dilerim.
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Her emekde hünerlidir ellerin, 
Bir-birinden zaferlidir illerin. 
Saf layla tek ezberisen dillerin, 
Şafak saçan nurlu Azerbeycanım 
 
Çok zahmetkeş, ağıllı milletin var. 
Saf dostlukda esil deyanetin var. 
Yer yüzünde seslenen şöhretin var, 
Sazlı-sözlü, şanım Azerbeycanım. 
Canım-gözüm, kanım Azerbeycanım.      
         
         
                     
        

AZERBEYCANIM   

Canım Vatan, sen güneşli Baharsın, 
Bu düyada neğmeli bir diyarsın. 
Nece deyim, sen odla yoğrulmusun
– Ateşgahlı– odlu Azerbeycanım.  

Çox aylarla sefalıdır dağların, 
Heyva-üzüm, alma, nardı bağların. 
Lap buz kimi serindir bulakların, 
Çeşmeleri Sulu Azerbeycanım.  

Sürü-sürü ceyranlıdır çöllerin, 
Yüz yaşılbaş sonalıdır göllerin. 
Al-kırmızı lalelidir düzlerin, 
Her zinetden bollu Azerbeycanım.
  
Baharda her zinetden bol olursan, 
Şık nağme tek sen dillere dolursan. 
Tarın basıb sen sineme çalırsan, 
Şirin sözle dolu Azerbeycanım! 
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Şah dağım koynuna bir yaraşıkdır… 
Her bahar eteyi gül-çiçek açır. 
Hünerde yüzü ak, alnı açıkdır, 
Zaferler yoluna nur, işık saçır.      

12.09.1993

QUBA  

Qubamın koynuna hoş bahar gelir, 
Al-yeşile bürünür, uca dağları. 
Her gönülden şık nağmeler yükselir, 
Çiçekleyir geniş, alma bağları.  

Güneşin od saçan şafaklarından, 
Kızınıb kaynayır şah bulakları. 
Zirveli dağların eteklerinden 
İlan tek kıvrılıb akır çayları.  

Bağları her yılda bol beher verir, 
Yayılır ellere sözü, sorağı. 
Oğlu, kızı da zehmeti sevir, 
Cocuk tek ezizler yurdu, toprağı.  

Bağında yetişen gülü, alması 
Şiir tek düşüpdü dinen dillere. 
Göz okşayır her bulağın aynası– 
Sedası yayılıp bütün ellere.
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Hey tenha dolannam şık celalını, 
Kalbimin hasreti köksünü dağlar. 
Olacak o vüsal… kor melalımı 
Unudub sevinim, Sona lı dağlar?.. 
 
Sanki, bir masal − uyku oldu Senli hayatım -
Şimdi,  daha Senli o tatlı uyku- masal yokdu. 

15.09.1988

DAĞLAR

Tebiet koynuna bahar  gelende, 
Yeşilleşirsen yine sefalı dağlar. 
Her sabah güneş de nur çileyende, 
Füsunkar olursun şefalı dağlar.  

Güneyin kırmızı laleler açar, 
Köksünde gur, coşqun şelale çağlar, 
Düz-deren çöhrene şöleler saçar, 
Ey koynu cennetli sevdalı dağlar. 
 
Sübh erken zümrüdtek, şehli koynunda, 
Yüz ürkek bakışlı marallar otlar. 
Min zinet var olup  senin yolunda 
Bir gönül okşayar vuqarlı dağlar.  

Güneş şafakları tül örpeyindir, 
Yüreyin aynası serin bulaklar. 
Zülfümü okşayan yaz küleyindir, 
Turacı, kekliyi hınalı dağlar. 
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QUBA   

Bahar gelir, gül kiyafem geyirsen, 
Hey açılır lale, nergiz, yasemen… 
Her tarafa yeşil halı serirsen− 
Quba… nece de cennetmiş 
  koynun senin. 

Vüqarımdır beyaz karlı Şahdağın, 
Ezberidir dillerin her bulağın. 
Halı-halçan, gözel alma bağların 
Dastan olup-yayılıpdır sorağın. 
Quba… nece de gerekmiş  
  her varın senin.  

Olsam da dünyanın her harasında, 
Geri dönnem, birce sensin gereyim. 
Çünki, cennet koynunun derd parasında, 
Defn olubdur benim şirin canlarım. 
Eh… Quba!  Çok ağır kadermiş
  şimdi toprağın.

SENSİZ…    

Gönlüm için-için göynedi Sensiz, 
Yandırdı canını, neynedi Sensiz?! 
İnledi - göz aça bilmedi Sensiz, 
Dünya  viran oldu gözümde Sonam!
  
Çağlayır göz yaşım - sile bilmirem, 
Sözümün-özümü bille-bilmirem. 
Heç deyib-danışa, güle bilmirem, 
Lal oldu köksümde sözüm de Sonam! 
 
Durup haste yerimden qam-kederli, 
Boylandım dünyaya ben dertli-dertli. 
Sensiz Bahar gönlüm oluban deli, 
Gizlice gizlendi içimde Sonam! 
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Şu ateş heyatı yaşarken kalbim,
Qefilden uçuldu «Baş Taht-Tac»ım; 
Sonra da kudretli gücüm direyim. 
Yandırdı Seni de zeherim, acım. 
Korumadın beni, Sen niçin Rebim?! 
    Niçin???   

… Sübh güneşi Ferat dağı yüzüne nur eleyende Divane 
Saçlı ürkek addımlarla mukaddes Taşa yaklaşdı. Bir az 
altun çöhresine dikkat ederek, sonra  ise, sanki üzülmüş bir 
can gibi, deli bir çırpıntı, ateşi  ile özünü onun bağrına atdı.

Şah - Altun direkli taht-tacım vardı, 
Bin dünya içinde bin can alardı. 
Tek Senin odundan ocak kalardı, 
Bu dünya ebedi, sanki bahardı… 
Bu varı yaradan Sen idin Rebim…
                                                  Sen!.. 
    
Varınla bir sırlı ateşe düştüm, 
Boranlı çovğunda şaşdım-üşüdüm. 
Düşdüyüm sehirden ben hiç kam almadım, 
Her anlar kıvrılıp odla oynadım. 
Sen bunu çox güzel bilirdin Rebbim… 
    Bilirdin!..  
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TÜRK  ASKERİ 

Şu mücadele ne... hep canlar yakar... 
Yaşamı kürurdu... Vatanı sunar... 
Her adım adını tarihe yazar... 
Nasibi olsa da sonda tek mezar. — 
— Şu toprak savaşı kutsal hünerdir, 
Zaferi kazanan Türk Askeridir.  

Gecesi, gündüzü senger boyunca... 
O hayal eyleyer: “O, bir tek arzum: 

— Şu Vatan borcumu verip sonaca, 
Canım olan ben Anne me kavuşum. 
Şu darqın gönlümün heyanı Anne... 
Şu acı yaramın dermanı Anne. 
Şu toprak savaşı kutsal hünerdir, 
Zaferi kazanan Türk Askeridir”.  

... Her savaş adımı fikri Anne dir, 
Mücadele boyunca... “dönecem” deyir. 
Düşmana içdirip şehit kanını, 
Hep ucaldır Türkün Vatan Adını: — 
“Ben Türkün oğlu yenilmez Türküm, 
Uğruna can verdiyim Türkiye dir. 
Hep hizmeti önünde diz çökürüm, 
Şu... Benim için ebedi bir sevgidir. 
Şu toprak savaşı kutsal hünerdir, 
Zaferi kazanan Türk Askeridir”! 

16.04.2010
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Katlandı Türk taşımayı her çileyi,  
Büyük idi onu yolu - arzuları, dileyi.   
Onun mücadelesinde bir sihir vardı,  
zaman-zaman karanlıklardan                          
  onu çekip alırdı.  
Onu ebedi bir ışıklı
 yeni dünyaya aparırdı.  
İnam ve mücadele Türkün       
 en güclü kanatlarıydı.  
İnanırdı Türk bin bir ezapla dolu 
 mücadelesinin  
zulmetlerden doğulan her sabahına.  
Çünki, bu inamın tek bir gerçeyi vardı: 
Onun elinden tutub o ışıklı geleceye
 hey aparırdı.   
Şu gerçeyi... Türkün asırlar boyunca   
çekdiyi çileleri yetişdirmişdi. 
onun istiklala aparan
Eline vermişdi. 
Türkün masum elinden tutan El... 
tarihin yetişdirdiyi 
 Büyük Bir Kemal...
Türkün zirvesinde ebidi bir İstiklal!

ATATÜRK...  TÜRKİYE 

Atatürk adı dır yeni Türkiye...  
Her türk kururla boylanır 
 şu kutsal zirveye.            
Türkiye... muhteşem bir memleket, 
Hiç bir devlet şu istiklalı yetemez! 
  
Şu zirvenin taht-tacı... 
...Türkün kanlı kadalı Osmanlı tarihinin -  
bin bir acı mücadelesinin 
en büyük ışık behresi.  

...Zaman vardır zülmet ömrü içinde...   
bir zarre ışığa hasret gezirdi. 
Ve... sabahının alın hikayetinde  
şu ışığın yazılacağını bilirdi. 
Umutları dumanlı... şu büyük isteyile...  
o ışıklı hayata aşkıyla... ateşile. 
...1914... 1918 yıllar arası... belki de...  
dünyanın o zaman en büyük acıları -  
asareti, aclıkları, ışğalleri... 
Türkü ezip mahv eden en dözülmez                        
  ağrılar, yazılar idi.  
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...Şu Nisan... ömür boyu                 
 bir bayram oldu, 
Büyük Meclisinde tek taht kuruldu: — 
— Büyük Soyun Verdi Onun Adı na... 
Bir can gibi onu yeniden          
  Yaratdığına — 
Emin oldu bu gününe... sabahına. 
Onun ismi her kalbe yazıldı büyük: 
Qazi Mustafa Kemal Atatürk!  

Türkün mutlu, yeni tarihi 
Şu Büyük İsim - İnsanla başladı... 
Her arzusun hayata    
kazanmayı başardı.  

Evet,  
Atatürk Adı dır Yeni Türkiye... 
Her türk kururla boylanır    
Şu Kutsal Zirveye! 

Türkiye... Muhteşem bir Memleket!  
 Hiç bir devlet şu İstiklala Yetemez! 

23.04.2010

Evet!.. Asrlar boyu Türk milletinin  
saysız şehit vermiş mücadelesinin 
zulmet dolu hayatında  
istiklalın muhteşem         
 Güneşi Doğulmuşdu — 
Yeni Türkiye adlı mutlu bir        
taht-tacı yaradılmışdır. 
Evet!.. Şu muhteşem zafer         
 zamanın yetişdirdiyi... 
Tek Türk milletine verdiyi...   
harbin gerçek savaşçı Komandanı -  
Şu İşıklı Türkiyenin Kahraman Yaradanı  
Qazi Mustafa Kemal!  

Türk Milleti secde etti... 
— Asrlar boyunca özlediyi... 
Mücadelesine ömrün verdiyi... 
Cennetin tadını şimdi bildiyi...  
— Kavuşduğu istiklalına...        
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BİR CAN  —
— Sanki çocuk sevgisi gibi:

Bir candır Türkiye Azerbeycan —
Azerbeycan Türkiyedir...
Türkiye Azerbeycan...
Can canım can can —
Türkiye Azerebaycan!
Şu can ne bensiz yaşar, 
Ne ben onsuz yaşarım.
Hem hep canımı yakar...
Hem hep canıma canın katar,
Bir candır Türkiye Azerbeycan —
Azerbeycan Türkiyedir...
Türkiye Azerbeycan...
Can canım can can —
Türkiye Azerbaycan!

O can tek benimki,
Hasretini çok çekdim ki...
Vaslin tadın hiç bilmem ki —
Şu can... sevgi hizmetimki.
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...Tanrı her defa bana 
              ışık verende...
Yani, ben şiir yazanda, 
 söyleyende ağır zaman yaşayıram.
Deme, ben şiir yazmıram, söylemirem,
aslında... ağlayıram.
Ağlayanda ise... ağlayanda ise...
ağrıyıram: Ruhum, düşlerim, 
 canım ağrıyır... Canım.

22.04.2010

Ben şu Türküm Türkiye Azerbeycan...
Hem Azerbeycan hem  Türkiye —
Türkiye Azerbeycan.
Yaman Türküm bir can alan... 
Canım alan... benim olan —
Son nefese sadık kalan...
Hep onun için Bahar olan.
Hasreti ile hizmet eden...
Şu can canı şu milletden —
Yaşadanı Türkiyeden.
Onun için gece gündüz
Hep yol gedir suskun... sessiz...
Hizmet yolu o kutsal can —
Türkiye Azerbeycan.
Şu can... bir can...
Tek Baharı... 
        Kurban Alan.
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Sensiz hayat bana dözülmez idi,
ama, şu çalışmalar — 
      çizdiyim resimler...
       yazdığım romanlar...
        yapdığım hayırlı işler —          
bana bitmeyen sabr verirdi.
  Bak, zaman böylece 
                     gelip geçirdi.
  Geçen şu zaman boyu
        hep senin hayalinle ovundum.
Seni kayb edeli...
           hep yalnız kaldım,
Sensizlik içinde
          çekdiklerimle.
   Gördüklerimden
        zaman-zaman sarsıldım,
her gece Senin için ağladım.
Hiç kimse bilmedi 
              neler çekdiyimi,     
 şu sarsıntılar boyunca
         gözlerimin ışığını
  kayb ettiğimi.

GÖRMÜREM  DAHA...

Senin Bahar ının
           gözlerinin nuru
                   tükendi Ana... 
     görmürem daha.
 Senin için gece-gündüz
        kalemimle ağladım...
    şimdi,
        derman için 
            hiç umudum 
                     yok sabaha.
Bu gözler... 
      nurlu bakışlarıyla
         zaman-zaman
       sultanları indirerdi tahtından,
şu inmeler... bir şükür idi bahtımdan.
Çünki, şu kudret, 
            şu kurur...
    saysız masum insanlara
    hep ışıklı hayat verirdi, 
hey çalışır, hiç rahatlık bilmirdi.
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 şöhretiyle...
       servetiyle
            yine  de... yine de...
        tek benim olar.
Ben buna eminim, Ana!

28.05.2010

İnsan çok korkulu mahluk...
hayvanın yapmadığını
       o yapar —  parçalar —
           —  kalbi... 
                bakışları... 
                 nefsi...
                 niyyeti...
              hepsi kara olar!

Hiç heyfim gelmiyor...
         gözlerimin ışığını 
              kayb ettigime.
Çünki, kara tayfalı
      insanları görmemek
      gözlerime çok faydalı.
Kara kabusları görmeyince...
    uzun bir zaman...
           gözlerim yeniden
                ışıklı olar.
Şu yenilmez güzelliyimce
        yine de devran
              hükmüyle...
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  ...Fars... rus... alçak ermeni
           zaman-zaman 
                      zapt etdi   
Azerbeycanın 
 eski topraklarını —
—Tebrizini... Göyçesini...
            Karabağını --
“Gülüstan”, “Türkmençay”
            Karabak möhrü ile
             yaman kırdı kollarını,   
                         kanatlarını.
Hançer olub Arazım
              asırlar boyunca 
 gece-gündüz
                         kan ağlar.
Kardeşim - hasretim Tebrizim
           hey sızlar...
                  hıçkırar...
                      her gönlü dağlar.
Şu saysız yaralar 
           hiç sağalmaz...
                    hep ağrıyar. 

EZZZ!!! 

Türkiye... 
       benim yenilmez kartalım... 
       aman verme düşmana...
       kesss... ezzz...
       onun hayin başını.
İsrail, ermeni, rus hayininin
       köpek kanlarını
       kendilerine içtirip
Türk ün yenilmez gücünü 
       hep zirveye tutalım.
Türk ü türk e can edip 
       biz beraber olalım. 
Evet!  Türkiye!!!  
        kesss... ezzz...
        İsrail köpeklerinin başını! 
Yook!.. Kendin yok!
 Köpeklerine içirt
        onun hayin kanını.
Durma!.. 
Atıl... savaş meydanına, 
al düşmanı ayağının altına.
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— “ Yarın... yarın... yarın... 
            topraklar azad olacak ”. —       
— böyle diye-diye, ...
         aldatmağı hayla
         devam edir...
                 başda oturan ın.

...Sense... amandı Türkiye!..
        — Böyle söyleme!
Aldatma Türk milletini.
Osman lının emanetini...
Atatürk ün işık memleketini.
...Hadi... 
       Bahar ın 
            yenilmez Kartalı...
       aman verme 
                  düşmana!  
Kesss... 
   ezzz...
    onun yılan başını!
Aslı necabetli türk ü Ata lı...
tarih yaz zamana...—

Şimdi... 
Şimdi... şu yaman...
       çok kötü zamanda...
zalimin, kabusun, 
                şeytanın nefsinden
                    şerefsiz - kara 
                niyyetli elinde
Azerbeycan acıları
         bin yüzlü oyuncak olup.   
   Şu ahlaksız sahneleri 
           seyr eden... anlayan 
     rahber yok...
               millet cana doyup.
Evet!!!   Aldanmaktan... 
   oynadılmaktan...
            boş sözlere
                   kandırılmaktan
            daha yorulup...
                  yorulup Azerbeycanın 
                     Türk milleti.
Onu artık köle edip
   aldatan”ın ihaneti: 
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EVET!!!
  Zafer... 
  Senin kısmetin!..
   Zirve Senin... 
         tek Senin!!!
   Sevinecek... 
       Türk Milletin!

31.05.2010

• İnsan kızdığı zaman hata yapar.
• Adamın yüzüne yersiz gülürsün...

o, karşında maymun tek oynar;
ama, yerinde sert olursun, 
hep karşında insan görürsün. 

Türk şehidimin Ana sı 
boşa akıtmasın
    gözlerinin yaşını.
  Sen hep can derken 
       düşman sana 
                kan isyan eyledi.
Di durma!!! 
        Atıl meydana!
Al düşmanı
        ayağının altına!
Di durma!!!
  Sen de... 
         kana kan söyle!..
      İyisi böyle! 
Durma!.. Atıl meydana... 
   al düşmanı 
           ayağının altına!!!
Bahar ın duaları
        hep seninle olacak.
Her an,
     her zaman
    Seni koruyacak! 
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 Ama... sadece... dili 
     “ağlamıcam”           
              söyleyirdi.
 
Allahım... bu kadar 
          yer yüzünde sitem...
                      zülm olar?..
Kendi şerefin koruyan zaman 
şu yolda yanğı... 
                ölüm olar?..
Vatanın şerefi...
    askerin kendi şerefi ki?!

...Terrörist kudreti...
          gücü... şu iblis yolu
                hep açıktır
                        sözü başdadır.
 Şuna karşı olanın
       hep düşman hem sağı,
                  hem de ki, solu.
 Şu dünyanın içi tamam 
zehirle, yalanla dolu.

— Malatya, Van, İskenderun, Adana, Mersin, 
Nevşehir, Sivas, Eskişehir, Diyarbakır. Hakkari... 
Halkalı... şehitlerine ...

YOK  AĞLAMICAM... —

“Yok... ben ağlamıcam... ”
     söylerken Anne...
           ama... 
             içindekilerini...
                o, gizleyirdi.
Görürdün... Ya Rebbim...
          şunlar ne idi?! 
Görürdün... şunlar... 
       şehit Annesi nin
           alevleri...
                  ahları...
                    naleleri idi.
Ama... 
   Ama... Anne...
   milletinin yaslı bağrı içinde...
       şu çekilmez dağları
             gizli çekirdi.
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Ben Onunla 
        şu dünya nın aynası. 
Şu Ayna... 
        hep Anne leri 
            çok mutlu 
                görmek ister.
Kendisi... 
       yas içinde
               olsa da beter.
Her Anne sevgisinde...
     saygısında... 
          okşamasında...
              ovutmasında
 Anne sinin hayalin... 
       o, çok mutlu 
         hayatın görer.
O, Türk şehit Anne si derken:
— “Yok... ağlamicam” der.

01.06.2010

Her “ büyük meclis ” te 
     devletler ilişkisi...
                  barışdı,
ama, az sonra, bu,
baskıdı... kavğadı...
                 savaştı.
Demek, meclisler hepsi,
   sadece, kabusun 
           iki yüzü için 
   sahte bir boyadır...
     iyrenç bir maskedir?!

Yağdır... yağmurları
        Ya Rebbim!!!
Yağdır ki...
     her kabus yüzünden 
yuyulsun iyrenç boyası... 
        görünsün esl 
            kabus siması!
 
Sonda...    Güneş 
               hep hayatın manası... —
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çok kolay-kolay
                  yüzü aşağı...
Akar boyu karşısında
    dağlar, taşlar olsa da 
    hiç kesemez yollarını,
kesip, basıp geçer —
   her maniyeni yıkar
      erider, mahv eder.
Ama, Bahar ın
         gitdiyi yol...
    yüzü aşağı degil.
Suyun yolunun 
           tam tersi.
Su yüzü aşağı, 
Bahar sa, yüzü yukarı
   gidiyor yolu.
Su... hiç acı çekmiyor,
Bahar ın çekdikleri ise
               çok zor.
Çünki... zirveye doğru
        şu deli kızın yolu
    sadece... dağlardan geçir.

GİDİYOR...

Gidiyor o...
     gündüz gece...
dağların yolları kurtarınca.
Hiç bilmiyor 
           ne bilmece...
        şu yolcu Bahar.
Kalmadı daha
           hiş sorum...
şimdi yolları hey geçdikce
       şu yazar
            bir başka yanar.
Gidiyor
       gündüz gece...
hiç bilmiyor
       ne bilmece,
gidiyor o... gündüz gece,
    gitdiyi yolları
        tam kurtarınca.
...Su akar...
       mecrasından
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Her kes ...
     her kes onun
           kutsal mücadelesine 
        saygı duyur, susur ...
                  and içir.
                             25.06.2010
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ANNE... 

Anne...
    bir kaldır başını 
          sen bak yüzüme...
    de... ne kalbini
                 yakıb inciden?..
Anne...

Şu meclis... ziyafet
            karaldı hemen...
bir hasret şarkısın
        şu an dinlerken?..
Anne...

He... her kes yanar... 
               ağlar...
    tek bir ism i dinlerken. —
 Tahtında sultan
                     yanar, ağlar...
      Dağlar da çoban 
                 dağları yakar... —
“dağlar”.
Anne...
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Çok... lap çok 
            ağırdı şu yük, —
— senin yandığının
         adı tek büyük!..
Anne...

Sen de Anne ni...
   erken... kaybettin mi?..
Onsuz şu hayatda... 
    hiç... 
        büyük sevinmedin mi ?..
Şarkılar yankısında 
     “Anne” ismin... 
                duyurken... 
yakılır mı cigerin
       kırılır mı sözlerin...
     hem inceliklerin... —
— tutulur mu
            dudakın, dilin...
     kapanırmı hep... 
         her sevinclerin?..
Anne...

Ne oldu... 
    kayb etdin mi Anne ni?..
Her kezden çok
              sana yanan...
                  seni seveni?!
...Kapama gül yüzünü...
            kaldır başını,
        içini yakıban
        akıtma göz yaşını.
Anne...

Sen ağlarsın ... 
     bana dert verirsin.
Kendi derdim çok iken
      kendi acın yüklersin.
Anne...

Bahar şunları... 
     tek başına çekemez...
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ANNEM ...

Annem söyledi:
— “Benim gülüm, balım...
          benim noğul,
              oğlum Baharım...
neden bu kadar
   gözlerine hayranım ,
Benim büyük arzularım?!”

... Kardeşim bazen kendisiyle
        ziyafetlere aparardı beni...
     o zaman alemin
              gözü bizde olardı: —
— “Tanrı şu bacı-kardeşi
        hep iblisden korusun!”
— söylerdi.
Şu mutluluk içinde 
         tüm insanlar sevinerdi,
sevinerdi,
           şakrak gülerdi.

Sen o kadar güzel... 
           kutsalsın ki...
         çekdigin... 
             şu yankı kadar.
Seni... her kesden 
            iyi anlar...
yanar... çok yanar
              Bahar...
   Anne Emine...
  Anne.
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He... bir şey de söyleyim:
ben kızlarla
           düyün, kına gecelerine
            gittiğim zaman...
bazen olur, küçükce
      makyaj yapardım.
Korka - korka hem de 
etrafıma boylanardım —
çok korkardım babamla,
abimle karşılaşmakdan.
Çünki, sevmezdi, hatta
             bir damla 
                 makyaj yapmayı,
      ne babam, ne de kardeşim...
      canımı, dudakımı
              koparırdı
        korkudan dişim.
Söylerdiler hep: 
       — şu maske 
       sokak kızlarına ait.

Hepimiz böyleydik:  
  mutlu, şık gülüşlü...
    kardeşim, ben ve insanlar —
    evet... hep biz idik —
          başda duranlar.
O mutlu hayatda
     toy - düyünler olardı —
bey damat - gelin
         meclisleri...
     dünyayı tutacak
                    sevgileri...
Hepsi işık saçan 
              cizgileri...
         her şeyleri...
      bir görseydiz... neleri —
       o tatlı dilleri... —
— hiç zaman olmamış
                    ihanetleri.
Hep sevgileri yaşatdı
            o sevenleri.
Hem tatlı, hem acı zamanlarında
      hep beraber çarpdı 
                 yanan kalbleri.
Evet... o mutlu hayatın 
       ömür günleri.
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Her insana — yaşam tarzına,  
  tebii cizgilere: —
— ota, çiçeklere, 
           ağaclara, 
           yapraklara —
— şu dünyanın her malına 
      çok qarip — derin bakırdım.
Şunlar ne... niçin di...
     ve sonu ne?.. —
— kendimden sorurdum.
Bana... öğretmen degil,
   sanki Gökler 
       ögredirdi anı, zamanı...
    sabahı... insanı —
        tüm dünyanı.
Ve şu neleri olan
        toprak üste ise
    tek birce
        kutsal öğretmenim vardı —
O, tüm elmlerin 
       efendisiydi —
Taht-Tacı idi — 
     evet, şu... Annem idi.

   Belki de onlar haklıymış...
çünki, zülfü kara 
      bir dağ kızının  
    makyaja ne ihtiyacı var!
Ne ise...
      okul hayatımda da 
    çok tuaf idim...
çocuk —
       mekteb yaşıdlarıma
       çok karışmazdım —
sanki, Peyğemberler gibi —
geleceğin çok qarip
           tarihi — yazarı gibi 
hep büyük, seçkin düşlerimle 
    çok zaman yalnız...
     suskun... sakin dolaşardım.
Doğum ve ölüm arasındakı
mesafe içindeki insanların 
    hayatı, yaşamı, mücadelesi —
       felsefesi beni derinlere 
         yaman çekirdi.
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He... o mutlu hayatdan sonra 
       daha mutlu 
            hiç bir şeyim yok!
Ben... tek acılar sunan 
     ruhu, kalbi, kalemi 
   Annemsiz, Abimsiz hayatda 
                kazandım.
  İşığını, şekerini yok
    hep zulmetini,
              zehrini tatdım.
Evet, mutlu insanın 
   ruhu, kalbi, kalemi yok, 
    tekce yananındır
          şunlar — şu büyük sarvet.
Şu büyük sarvet... 
Evet, şu büyük sarvet
    kendi kutsal yolunda 
         şerefli, ebedi hizmet.
Evet seneler boyu
    Bahar ın kelimeleri
her kesi yakıp yandırdı —
  insanlığı, hayatı ve 
    zamanı kandırdı.

   O kutsal Can...
            göz - can...
         zaman doktoruydu,
kapısında can bekliyenin
    hepsine 
       derman bulurdu.
O kadar büyük kalbi 
            vardı ki,
      tüm iyilikleri
        temannasız — yani
    karşılıksız yapardı.
Hastanın sağlığa çıkması 
    onun tek ödülü olardı.
Her kes Onu sever,
     hep çok severdi.
Her kes Onun önünde 
            baş eyerdi,
    her derdlerini 
         tek Ona söylerdi.
Evet, o kutsal
       insan doktor
    ben Bahar ın
Anne si Sona idi.
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   Çünki... 
   Annem ne kadar 
       gerçek söylemiş:
— “Benim gülüm, balım... 
           benim noğul, 
                  oğul Bahar ım...
     neden bu kadar 
          gözlerine hayranım?!
Benim büyük arzularım... 
        Benim qarip Qızılgülüm”.

25.06.2010

 Evet, Ben dünyanın
      her köşesin, 
          her bucakın görürüm.
Sevirem ve nifret edirem —
insanı sevindirirem,
   şeytana acı verirem.
Ben seçkin, yanar ruhumla 
     kalbimle, kalemimle
          güçlüyüm.
Şu sarvetle muhteşemim,
              büyüyüm.
Her mücadele sabahında 
     zaferi kazanırım.
 Geceleri ise...
          şu ağır tarihi
       çok yorgunca yazırım.
Her yazdıkca, yeni sabahları,
yeni zaferleri 
                 görürüm...
      ve bir az tatlı,
bir az dertli gülürüm.
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Seyr eder hey derin - derin — 
Beni böyle kamil yaratdığına... — 
Ebedi tek O na bağlandığına.
Ve sakin, sözlü bakışlarından 
az sonar alar elimi
                   avucu içine...
Bakar... elimin her çizgisine...
Gah kaşları çat olar, gah da ki,
gözleri dolar... çok qemli olar...
Ama... bir zarif gülümser...
         şu müjdesiyle gönlümü alar.
Söyler:
— “Sana verdiğim bu ruh, bu kalp, 
                              bu kalem...
            senin yandığın kadar 
                         Sana azab verecek. 
            azab çektiğin kadar 
      sana zafer getirecek.
Sesinin işığı elleri bürüyecek —
Senin güzelliklerin
  ömrü boyu sürecek.

ACI  HİZMET

Ey insan oğlu, dokunma bana…
Bana dokunmak ezelden haram.
Ben aitim tek O Yaradan a,
Onun mucizesiyle hayatda varam.
Ben yerdeki bendelerinden
 biri değilim…
Ben O Rabb in tek sevdiğiyim.  
… Ruh, kalp, kalem Verdi ki...
yarattıklarının hayatın, yaşamın,
acısın, şirinin, suçların yazım.
Benim çektiklerim O nun derdi ki...
Yarattıklarım... hep ağrıyan başım,
Sözbesöz damlanan yanar göz yaşım 
Tek O nun gördüyü büyük servet ki.
Çünki... 
Ben yerdekilerden biri değilim...
Ben Rabb in tek sevdiğiyim.

... 40 günde bir O, uykularımda:
— Gökler yüzü bembeyaz,
çok nurani, bazen ise 
          dumanlı, bakışları çok sakin.
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Her kes... senden dinecek!
Benim Sevgim sana tekdir,
Senin Sevgin Bana hizmetdir!
Ruh... senin saflığın...
Kalp... senin sevgin...
Kalem ise... senin zaferindir!
Saflık, sevgi, zafer 
senin kamil hayatın ve 
ömür boyu gidecek 
        İşıklı Yol undur.
Bu Yol... 
       Bana hizmetdir!
Ben hep seninleyim!
     Hep kalbindeyim.”

...Taleyimi söyleyip de 
        az da gülümseyib de...
    zerre-zerre bembeyazlaşdı O.
Bir heykele döndüm 
      bakışlarım hey O nda.
Ve anladım ki, 
 tek O hizmetdir...
    taleyimin ezeli de...
    sonu da.

Sen yerdekilerden 
                 biri değilsin,
sen ruh, kalp, kalemimsin.
Benim verdiklerime 
         kendi sadakatinle 
     bin bir azablı yollardan 
     zaferle geçenim, dözenim
     ve en layiqli, kamil-
    Bana hizmet edenim sin!
Evet,
Sen Benim tek sevdiğim sin!
Evet,
Bu ruhu, bu kalbi, bu kalemi
Ben verdim sana!-
-Beyinleri insanlaşdırmak,
cehaletden oyatmak,
zulmetleri işıklandırmak için.
Sana öyle bir ses, rıkkat...
cazibe verdim ki,
şu yankının büyük ihtirası
sana büyük de dikkat...
    secde... dua getirecek!
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         Çünki ben O na 
         verdikleriyle — 
  ruh ile, kalp ile, kalemiyle 
           hizmet edirem.
Ben, ruhum, kalbim 
     kalemim le tam farklı,
     tam seçkin — tekim.
     Tanrıya hizmetim de.

...Ve bana verdiyi ruh, kalb ve 
    kalemin evezinde  
            Anne mi ve Abi mi 
               aldı elimden...
                        çok erken... Rabbim!
— Şu yanğı olduğu kadar...
dözülmezdir.
Evet... dözülmez hizmet.
Dünyanın tutmayacağı kadar
           acı hizmet.

07.05.2010



Yandıran Satırlar...

130 131

R.Bahar SONAM

Güç şeytanın elinde
hayr ın şefkatı 
      dinlener,  
    duyular, ama,
                        yürüdülmez!
Çünki... başda duranların 
     hepsi şeytan.
Onlar halkın, milletin 
     servetini, devletini,
hakkını, sesini
    yedikçe... 
              gemirdikce...
        hiç  doyamazlar...
— hey yiyerler 
           gemirerler —
bak, görevlerini 
  böyle devam ederler.

BİLİYORMUSUZ?..

(Tarih boyu öz halkının servetini çalan 
dünya fironlarına ait)

Dünyanın her memleketinin 
  milleti, halkı köledir,
onların başında duran ise,
    duranlar ise hegemon —
— emr eden. 
Şu yaşam böyledir, 
      tarih ezelden.
Ama, 
      bir şeytan boyası
      var ki, hayatta — 
hep şu gerçekleri
       perdeleyer,
kendi dili ile sunar
    dergilerde,
    gazetelerde,
    televizyonlarda. 
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DÜNYANI YIKAN 
          TİCARİ ...

(Bellati ve bellatiçilere ait)

Dünyanın kalp çarpıntısında 
    bir korkulu yuva var: —
— orada hep zehirli 
        yılanlar, iblisler,
            kabuslar dolaşar...
kıvrılar... kıvrılar...  
pilanlar... projeler çizer —
şu riyalar, yani... 
          yalan, zehirli yüzler
     hep dünyanı mahv eder,
     böyle zehirli emelleri
            her zaman devam eder.
BMT toplantıları şunları 
          boşuna çözer...
    arka yüzünde ise
          yine sürdürer... —
— dünyanı yıkan
  her ticarini.

6 milyard insanlara — 
 — masum - köle insanlara 
          hiç ne veremezler,
      sadece... ved ederler —
            boşuna söylerler,
      ama, arkada heyyy...
        çalıb yiyerler...
         sahibi oldukları 
memleketlerin
                   tüm sarvetlerini ... —
            — anlasa lar da ...
            kansa lar da 
                 şu büyük, bağışlanmaz, 
                        düşman ihanetlerini.  

                        25.06.2010
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  hiç durmadan 
                yaparlar.
Güneşe...
     topraka ve 
masun insanlara
    çok ağır
           yaralar vurarlar.
Şu dünya çapında...
açık pazarlarında... 
   zehir tadan gündeminde 
       fironluk eden ticari
Avropa baş klublarına —
— BMT ve onlara
      beraber olan 
ibleslere mahsus. —
Onların dünyaya 
         hegemonluğu
     şu acı veren 
        iblis ticariye bağlı.
Şu şeytan baş yuvaları: —
— Amerika ve İzrail...
İngilis, Fransa, Afkanistan...

                Çok şeytan ismi var:
            biri de “Mussun”.
Şu iblisin her mekanı —
     kararı, hem fermanı
   talayar her gücü
         zapt eder zamanı,
   ezer, basar geçer insanı.
Şu iblis gücü önünde
       her bir şey aciz.
Evet, şu iblis ordusu, 
     hep büyük olan sorusu,
   insan maskesi arkasında 
   durmuş ve 
   dünyanı yıkan ticarisini
      hep gizleyir kafasında,
        şeytan bakışlarında.
Hayat devam etdikce
   zamanın çaparını
       elde çok sık tutarlar.
Dünyanı yakan, yıkan
    iblis ticaresini
    farkına hiç varmadan



Yandıran Satırlar...

136 137

R.Bahar SONAM

  Dünyanın her köşkünü,
          her bucağını,
hükumetleri,
    hükm edenleri, 
esl gerçekleri,
          yananları,
  hep dinenleri, 
tüm dürüst hakları,
  hak mücadeleleri —
insanlığın bu gününü,
  sabahını, gelecegini
susduran, satın alan,
ezen, yok eden 
şu iblis ordusunun
  ticarisinden
          güc alan
     hegemonluk —
 hükm edenlikdir!
Evet, 
Evet!

07.07.2010

                Ne yazık...
      ne yazık ki... 
şu kara sayfada 
Türkiye Azerbeycan... 
        da... var!
Ne ise...
Şu dünya çapında 
   hegemon olan 
       iblis ticareti 
   üç güçdür:
uyuşturucu,
silah ve...
insan alveri.
Evet... 
   Güneşin yüzünü tutan
şu kara bulutların
      tüm görev yapmaları
       “yukarılar”a bağlıdır. —
Evet, dünyanı yakan,
      yıkan iblis ticarilerin
     sırlı arkasında duranlar...
 “başda” olanlardır.
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Hep “baş meclis” de çözülen, hep pozulan,
Ermeni iddiasıyla büyük sorulan
Zamanların acı yaşamı Size nihayet,
Nihayet ki, Zafer kazandıracak?..
Şu dahi tarihimizi bir günde ben- 
R.Bahar Sonam yazacakmıyım???
...Büyük Kemal dan sonra
                            düşüncelerimi, 
Gece de, gündüz de hep meşqul eden
Sayın Başbakan R.Tayyip Erdoğan.

09.04.2010

SORULAR

Eger, Size, büyük tarih yaratsam,
Siz Türkü de nasıl mutlu edersiz?..
Büyük hizmetinize heykel ucaltsam,
Şu kader yazınıza Siz ne dersiz?..
Tükenmez servete zafer kazanan,
Türkiyenin Sahibi Sayın Erdoğan.

50 kaç yaşınızla hala gençmisiz?..
Türkiyenin bu günü, sabahı Siz siz?..
Tarihin gündemi çok yorur Sizi?..
Şu halkın, milletin sorumu Siz siz?..
Şu tarih Sizinle öğüne bilir?..
Tükenmez servete zafer kazanan,
Türkiyenin Sahibi Sayın Erdoğan.

Kürt açılımı, terörle mücadileniz,
İzrail konusu – her meseleniz,
Karabağ yanqısı kendi derdiniz,
Belanın derini de 1915 tarihimiz,
Şu olan, şu talan – hep konuşulan –
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Sen taht a kapılan 
                 sıra-sıra
              başbakanlardan
              hiç birisi değilsin.
Sen şiirsin...
Kalbin de büyük acıların
tarihlerinin definesin 
                    taşıyan.
Taşıdığın şu define de 
anlayan bilir
       neler var?!
Şu definede, 
koca türkün bin bir acı olaylı 
yaşantıları, yaşatanları var.
Şiir dilli ustadların, 
Aşık Veysel in, Yunus Emre nin,
Mehmet Akif Ersoyun, 
Nazim Hikmetin ve 
bir ordu temelli 
çok tarihlerin — 
şu türk köklerin
kalp çarpıntılarında

AĞLIYORMUSUZ ?..

Evet, Başbakan ağlıyor...
Neden?.. Ağlıyormusuz?..
Sayın Başbakan, 
niçin senin haykırtını,
   yankını, ateş dolu,
         boğuk hıçkırılarını,
   içine sesizce akan, 
                  dökülen 
  ve 
  çekdiklerini konuşan
  şu yağmur kokulu
   göz yaşalarını anlamakta
          aciz insanlar?..
Neden?
Anlayışları yokmu?..
Ya, kafaları bozukmu?..
Belki, istemedikleri çokmu?..
Çok tuhaf!..
Eh!..  Şunları takma kafana!
Seni anlayanlar var ya...
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  Senin şiir kelmelerin, haykırtıların
          şu yanarın, yakarın 
                   sesin, nefesin 
 benim kutsal 
               mücadelemdir!
Tek Sen şiir söyleyende, 
 ben ağlayıram,
hep gizlice, hep sakince,
    hep sessizce. 
Söyle, sende 
     ne sihir var
Sayın Başbakan?..
Sen de, ben de
       zamanın mucizesiyik,
sesinde, gözünde, kelimesindeyik,
bir kutsalın yolunda 
      mücadilesindeyik.
Taşıdığın şu acıların
           kutsal görev ki,
Sen şunları hiç açma,
hep kapalı çek.

                tarih boyu yaşayan,
şu güne getirilen 
türkün aslı, necabeti, 
gücü, kudreti, 
zaman-zaman 
    çok acı mücadilesi -
hayatının, istiklalının
her savaşçı, her hikayesi,
açık, kapalı, 
hem çok kelmesi var...
şu, öyle açık, kapalı define de.
Evet, Sayın Başbakan!
Senin yanan, yakan 
kalbinin şiir haykırtılarında 
türkün tükenmez 
     hazinesi var.
Ben Senin şu dünyavi 
hünerin, kururun, haykırtın —
şiiriyyetin önünde 
         baş eyirem!
Çünki
     çünki,
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Olursa, şu şarkıları
gel ... beraber söyleyek.
türkün mücadilesin ...
     sevgisin.

25.07.2010

AMA
BİR TEK GERÇEK VAR!

Dünyada tek, 
    erkek - kadın - 
         farkı yok -
        tekce meleklerin
         sevgisi şartsız, 
 zengin, fakir
           seçimi yok!
Onların ruhu, 
        kalbi için 
             tek bir seçim var -
 şu Tanrı nın yazısı, 
       kutsal, tam seçkin yol. 
 Şu yolda karşıya ilk çıkan
        para ve akıldır.
Akılı götüren,
   elbette,
          sevgini kazanır.
Çünki, sevgide,
     insanı mutlu eden
        çok şey var:
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— Hakimiyyet, ve 
                   sarvet.
Dünyada en güçlü hakimiyyet
      sevgini kazanmaktır.
Ama, 
Ama,
bir Azeri kızı var,
    kaşı kara, göze kara,
              zülfü kara,
    tabii ki, çekdikleri de,
            öyle karadır.

   * * *
Hayatda, seni mutlu eden 
kaşı, gözü, zülfü karadır ve 
bir de geceler.
Şundan kenar her kara 
ruha, kalbe yaradır.

25.06.2010

BAHARIN SESİ 
— Suyun Şarkısı 
(Dağlardan başlayan bir qarib hikaye)
    Şu dağlar yine de 
      yeşil olupdur,
bir sorak tadında 
   şenlik kurupdur,
yollarında 
        milyon-milyon 
     çiçekleri durupdu.
O hasretde can vererler,
                   ölerler,
    geldiyinde izlerine 
             adım-adım düşüp,
        ayaklarına sarılıp 
                yanar-yanar 
                    öperler.
O hasretin kokusu, 
    sesi, gelişi,
         tek güç, hayattır
    tabiatın — şu dağların
 celalına, servetine, 
       malına, varlığına.
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      Evet, 
   şu hasret,
        Bahar dı.
Sesi, 
    suyun şarkısı.
Her kelimesi 
    şu dünyanın — 
   tüm hayatın 
             yanqısı.
Şu Bahar
      adım - adım gitdikce 
şu dağların yollarında 
çeşmeleri göz süzer, 
etekleri boyunca 
   çaylar ne ise diner.
Bahar şunları 
        anlayar, 
  ama ki, susar,
     sadece gülümser.

    Az sonra yaklaşıp
    büyük bir kayanın 
köksünde oturar,
    sadece dağların 
  şu cennet varlığına 
    bakar, boylanar,
  şu mucize güzellikle 
        göz-göze durar.
Ve çok zirveli, 
      yarı çıplak 
           kayalığın 
               dağ başından 
      deli-deli akan Şelale 
         ıslatar saçını,
            ayağını, kolunu,
           tüm vücudunu.
Çünki, 
   deli Şelale 
aşık imiş Bahar a,
çok sene boyunca
    hasretinden
             şu kalbi yara.
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Ama ki, gizleyip içinde
 şu acı hasretin,
    hep dözmüş o, nelere,
        çok azab çekmelere.
Şimdi, 
       şu kız ona geldikte,
  şu mucize aşkın 
    yakan vaslının 
      şarabının tadında 
      sarhoş olup 
    kızın saçlarını, 
          kollarını, 
               ayaklarını, 
        tüm vücudunu
    almıştı 
           şu öpüşlere.
Bahar, şu deli 
aşık Şelalenin 
   ovsunlu öpüşlerinin 
   kemendine - kollarına 
              ram olup,
hosunca girdi 
     ak şarab köpüklü koynuna —
deli mecrasına.

   Şu zaman, 
   bir nağme 
     dinmeye başladı.
Şu ses, dağları 
                 hayran etti:
— taşların, çiçeklerin,
    ağaçların, yaprakların,
   otların, kuşların, 
        ceyranların, maralların,
       kaplanların 
               sesini bitirdi.
Evet, tabiatın 
   sesin, sözün susduran 
  tek bir ses idi şu ses:
Evet, şu, dağın başından 
çağlayan, akan, dökülen,
deli hasretli öpüşlerle 
Bahar ı kendi ayağına — 
kollarına, sarhoş koynuna
           getiren
dağların Şelalesi idi.
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Dağlar, 
Evet, dağlar,
Bahar ın gelişi ile 
   gençleşir 
         güzelleşir.
Bahar sız dağları 
     hep kar, duman alır,   
    dağların tek sultanı 
        deli Şelale suskun,
            gece de, 
                gündüz de 
        hep tenha - 
               yalnız kalır.
Şimdi Bahar,
    şu Şelale Denizin 
          deli aşık koynunda.
Uzun zaman susan 
     aşık ŞelaleDeniz 
         yine deli - deli sevinir,
       yine, şarkı söyleyir.
Evet, Şu deli aşık,
          Suyun şarkısı
     hasret kokan 
            Bahar ın sesi dir.                  07.07.2010

DAĞLAR,

Dağlar, sakin, sessiz
   şu yazar ömrümün tek mekanıdır.
Benim mekanım, 
    tek heyanım
               şu sessiz 
                    şu suskun dağlardır.
Şu halimi görseydi 
     Anne m ve Abi m 
        şu acı önünde kan ağlardı.
Ama yene ruhum,
    kalbim ne ise diner...
Bu bir mucize...
     Şiir yazmak
    Baharın deliliğidir.
Şu divanelik 
            sessiz dağlarda
                tenha dolaşan
     dağ kızının yaşaması için 
              bir tesellidir.
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Bir mucize İşığında...
          hey yazır, yaratır,
yazdıkları lamekan,
    hiç bir sonu yok,
şu tilsim zulmetin 
     acısı, sitemleri çok.
Şu tenhalık içinde 
   harflerin, sözlerin,
cümlelerin önüne 
      başın eyip ağlayır.
Satırlar mürekkebin 
    göz yaşlarına
zincirlenip 
damla - damla 
           ateşine,
yanğısına karışır.

O İşık çok tuhaf,
         gözegörünmezlik.
Onu bir gördüm deyen yok,
şu yollarda o tek - tenha,
          başka kimse yok.
Evet, tenha Bahar 
      tek sesi, kalemiyle
   hiç durmaz, şu yolu 
     hep gidiyor, 
        ama sessizliği ile,
     şu asker 
           tek hizmetiyle
ve bembeyaz sayfalarıyla,
Daha...

25.07.2010
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QARİP  HAYAT  

Seni kayb edeli, bu boş dünyada 
Hiç yüzüm gülmedi, gülmedi Anne. 
Gündüzüm karadı, zehir rüyamda, 
Ne çekdiyimi kimse bilmedi Anne.  

Baş koyüb her gece yazı masama 
Ağladım bu bahta,  yandım kalemle. 
Köz oldu verekler her göz yaşıma, 
Haykıdı, sızalıdı, aynı benimle, 
Ama ki, kimseye dinmedi, Anne. 
 
Harflar başbaşa verip ağladı, 
Vereklerin köksün için dağladıqca, 
Dağladıkca bu yaraya melhem aradı, 
Ney yazık ki, aradığın tapmadı, 
Yarımcan kaldı can, ölmedi, Anne.  

Kaldırıp başımı dertli masadan, 
Boylandım penceremden kara göklere,
Yıldızlar yok idi, kara bağrından 
Yağmurlar yağırdı kara yerlere. 
Bu karaya bir işık gelmedi, Anne. 
 
Öyle bil, bu alemde hiç canlı yokmuş, 
Bu karalar içinde hayat kayb olmuş. 
Zaman durmuş,  dakikalar hıçkırır− 
Çok karip bu hayat, yürek yandırır, 
Hiç, hiç, beyaz söz söylemedi, Anne. 

28.12.07

Ama, yeniden bir Güneş doğur!
İşıklı bir Yol başlayır...



R.Bahar SONAM

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