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SOVUNAN GNSAN

YOL...

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

Ð.Áàùàð ÑÎÍÀÌ

Ýö÷ëö âå
ìàíòûêëû ñèéàñåò
éöêñåê çàôåðäèð!

DÜNYAYA
SESLENEN

ZGRVE!

R.Bahar SONAM

R.TAYYIB ERDO<ANA
KURULAN PUSU
(Amasya)
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Yol gidiyor...
her bir insan...
doÂulduÂu günden
o güne kadar ki,
bir gün göç edir hayatdan.
ku, insan hayatÍnÍn
çok doÂal
bir felsefesi.
AynÍ felsefe...
ama, mevzusu, mezmunu
tam farklÍ her kióinin deÂerinde
ucuz ya kÍymetli.
Evet, efendim!
Ucuz, kÍymetli
yollar,
kÍsa, çok uzun
yollar.
Ama, Sizin yolunuz
ne ucuz, ne kÍsa 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 óahane,
hem çok
kÍymetli,
tüm yollarÍn
taólÍ, dikenli...
Tüm haykÍrtÍlarÍn,
acÍlarÍn,
hem gizli,
hem aóikar,
tüm göz yaólarÍn
mücadele
yollarÍnda
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ateólere atdÍÂÍn
o yanar kalbinin
her atdÍÂÍ...
Mehmetlerinin
o zindan mektuplarÍ...
yani, Türkiye feryatlarÍ.
Evet, efendim,
Sizin, Mehmet
haykÍrtÍlarÍnÍz
o kadar dopdolu yakÍcÍ,
yangÍ ki ...
insan olan kes,
kalp taóÍyan kes,
ruhu oyak kes,
hiç duramaz ki,
Sizin o yanar ruhunuzun,
çarpan kalbinizin,
her adÍm atÍlan,
çarpÍlan, ezilen,
ama hiç yenilmeyen
o yakÍcÍ



R.Bahar SONAM

bütün büyük
mücadelenizin Türkün hakkÍn,
acÍsÍn haykÍran
sesinizin bu daÂ zirvenizin
önünde.
Ve ... dünya, cemiyyet,
hayat gerçek olan,
sert zehir tatÍnÍ
Size de zorla
taĴÍrdÍ.
Siz hak mücadilesinin
ateói yankÍsÍnda
ÍóÍklÍ zirveye
hey yürüdükce...
ZAMAN yanlÍó yaptÍ ...
Size zehir taĴÍrdÍ:
“yediÂin azdÍr, azdÍr” diye.
Evet, efendim,
Siz yediz,
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mert merdane,
ama, hiç yenilmediz!
Siz hürriyetin
Türk istikbalÍ zirvesine
yürüdükce,
bu kutsal yolunuz boyu
her türlü iblis törendi
ve peóinizden koóup
hürriyet zirvesine koóan,
meóel tek yanan
Mehmet zindanlÍ,
her acÍlÍ, her aÂrÍlÍ kalbinizin
o büyük, kutsal ióÍÂÍnÍ
koparmaya, söndürmeye,
mahv etmeye can atdÍ.
Kabus caynaklarÍ
öyle uzun, keskin
ve çok korkulu.
Evet, efendim, Mehmetin gibi
zindanÍ Size de yaóatdÍ
iblis töremeleri.



R.Bahar SONAM

Ama, Siz hiç yenilmediz!
Ve zaman-zaman
kalktÍÂÍnÍz kürsüler
Size yÍldÍrÍm óimóek zaferler
kazandÍrdÍ ve
yürütdü.
Sizin zaman-zaman
kürsülerden kalkan
her güçlü haykÍrtÍnÍz,
o temkinli
natik aklÍnÍz...
söz, inci serrafÍnÍz
her kalbe dünyanÍn kalbine
insanlÍk, en güçlü
etkili óeĤatlar saçtÍ
ve óu öyle de hep devam ediyor.
Yine her zaman
ZAMAN Sizi sÍnav ediyor,
kürsü de Sizin göreviniz.
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Yine kabus gölgeler
her adÍm-adÍm
izlerinizi,
gölgenizi
izliyor...
ve fÍrsat olurken
büyük riske giderek
her adÍm adÍmÍnÍzÍ,
óeĤatinizi, sesinizi
hep kamçÍlÍyor.
Lanet iblise, kabusa ki,
hep peóinizce koóuyor.
Evet, efendim, dikkat!
Sizin her adÍmÍnÍzÍ
düóman izliyor
ve tÍpkÍ,
Usama Bin Laden gibi.
Ve óimdi de yürüdüÂünüz
Amasya yolu...
Evet, efendim!
kimdi de yürüdüÂünüz
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Amasya yolu...
12 haziranÍn yolu böylemi?..
Ya óunun baóka bir
sakini, zekisi,
her kesi mutlu eden
bir çÍkÍóÍ – güzelliÂi yok?..
74 milyon –
- ku rakamÍn óahane rakamÍn
dünya çapÍnda –
zehrinde,
tatlÍsÍnda,
Türkiye nin
her türlü
geçen adÍnÍn
her sorumunda
sorumlusu Siz.
Siz tek güçlüsünüz!
Eger óu gücünüz
ya olmasaydÍ...
Tabii, 12 hazirana
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Sizi yolcu eden
Amasya yolu Sizin hakimiyyetinize
karóÍ çÍkanlarÍn
rekabetlerinden,
ya gizli, ya aóikar
ihanetlerinden
tek Amasya yok,
tüm Türkiye nin
cennet yollarÍ
Sizin yokluÂunuzdan
ve Sizsiz hayatÍn
her boóluÂundan
haykÍrardÍ,
dünyanÍn kalbin
daÂlardÍ...
ęganlarÍ, feryatlarÍ
zamanÍn
zehrin yÍrtardÍ,
aÂlardÍ,
yorulanda
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sakince sÍzlardÍ...
yanardÍ, yakardÍ,
yine Seninçin...
Seninçin aÂlardÍ
Amasya yolu...
Evet, tüm Türkiye daÂlarÍ, baÂlarÍ,
ormanlarÍ,
tüm yollarÍ,
Tüm dünya aÂlardÍ,
haĴa,
haĴa,
kabus gibi hep yÍllarca
peóinde gölge-gölge
sürünen,
ęrsat kazandÍkca ya gizli, ya aóikar
Size kast eden
“doÂma”, “yaban”
“tatlÍ düóman”ÍnÍz da
Size karóÍ
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yaptÍÂÍ tuzaÂa,
ya sui-kasta,
kendisine darÍlÍp
kendin yakardÍ:
“Ne yapdÍm
ben vicdansÍz?!” diye
içinde gizlice
hep kan aÂlardÍ,
böyle kabus yarandÍÂÍna
isyan yapardÍ.
Ama, ne mutlu...
Siz kendi aklÍnÍzca
yine óahane zafer kazandÍz!
Evet, efendim!
Siz óahane akÍl sahibi,
yine yenilmez olduz.
Ve hep böyle kalÍn!
Türkiye istikbalÍnÍ
yine kazanÍn!
74 milyonun güvenini,
tüm acÍlarÍnÍ



R.Bahar SONAM

dinleyin, söyleyin,
yeni istikbal ile
deÂiótirin,
sevinsin de
Sizin Türkiye Hakimiyyetiniz,
ku Büyük Türk Memleketiniz!
“Türkiye Türklerin!”
ku kelimeyi, düóünceyi
lap çok sevdim ben.
Evet, Türkiye ilk kez
türk olanÍndÍr.
Ve ama... türk olmayana da
kapÍmÍz açÍk!
Bir óartla:
adam olsun da!
Ya adam olmasa...
o zaman incimeye
kimsenin hiç bir hakkÍ yok!
Evet, SayÍn Baóbakan!
AdamlÍktan uzak olanlar
Size her türlü tuzak,
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saldÍrÍlar yapanlar,
sonra da kürsülere
kalkarak
insanlÍkdan,
Türkiye nin sabahÍndan
hoó-beó hey haykÍranlar,
hey konuóanlar –
yani, Türkiye nin
masal kahramanlarÍnÍ
tek kendilerini sanarlar.
Türkiye ni kÍsa zamanda
tam baódan baólayÍp
efsane cennet yaratacaklarmÍó.
Evet, ne yazÍk ki,
söz baóka, hareket
baókadÍr.
Ve ne mutlu Size ki,
Size karóÍ kurulan
her tuzaÂÍ, saldÍrÍyÍ,
olacak
büyük zararlarÍ
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ucuz atlamÍó olduz.
Ne Korkulu Dünyada
YaóÍyoruz Biz?!
Ne korkulu varlÍklarla
yol yoldaóÍz biz?!
Kaóla-göz arasÍndaki
gizli düómanÍmÍzÍ
hiss edir,
ama... göre bilmiyoruz biz?!
Evet, SayÍn Baóbakan,
ne mutlu, her türlü
gördükleriniz,
heyecan, sinir
yaóantÍlarÍnÍz
geçmió oldu.
Ve Siz zaten
12 haziranÍ
kazanmÍósÍnÍz da!
Ben biliyorum,
Siz yine galibsiz!
Ama... daha
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sÍnavlar da var...
ve óunlar Sizi
çok ta, çok üzecekdir.
Ama...
ama... Siz yenilmezsiniz,
her adÍm proje –
politik, ekonomik
Sizden sabÍr ve güç
talep edecek ve
hep tarGh –
zaman-zaman
hep haykÍracak:
“Evet, Baóbakan,
eger óu Türkiye
memleketine sahipsinizse,
o zaman güçlü ol,
çalÍótÍr aklÍnÍ,
óahane cesaretini!
74 milyon Türkiye halkÍnÍ
al götür çökdüÂü yerden –
ihtiyaçlarÍ daha bitmeyen.”
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Evet, 12 hazirandan
yepyeni zeki –
ruzisi dopdolu,
hayatÍ hem genió,
hem ÍóÍklÍ, hem ferahlÍ,
yepyeni bir Türkiye hayatÍ
baólasÍn bu millet için,
óu memleket için
ve hep dünya dili:
“ErdoÂan çok zeki,
hem güçlü!”
– söylesin.
Evet... yol gidiyor
her bir insan
doÂulduÂu günden...
o güne kadar ki,
bir gün göç edir hayatdan.
ku, insan hayatÍnÍn
çok doÂal
bir felsefesi.
Çernióevski demióken:
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“Dünyaya geldiÂimiz
uÂurlu günde
her kesi güldürüp
aÂlayÍrÍz biz,
ama, öyle olmalÍyÍz ki...
dünyadan bir gün
göç edende
her kesi aÂlatÍp,
kendimiz gülek!”
Yani, ne iyi ki,
hep güzellik yaratdÍm!
- diye.
Evet, efendim,
Sizin yolunuz
o kadar zor,
mesuliyyetli ki...
bu serbest óiirim
sanki bir óarkÍ.
Ve sonda tek óunu
söylerim:
Zirveler feth eden
her bir yolunuz
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hep açÍk, ÍóÍklÍ,
uÂurlu olsun!
ku yazar kalemim
hep Sizi izlesin.
ku óarkÍ dediyim
var ya...
hiç zaman –
tüm ömür boyu bitmesin!
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TARGHGN
T
ARGHGN S
SEYGR
EYGR D
DEFTERG...
EFTERG...
TanrÍnÍn Her Kese
Ne Kadar Ömür Vermesi
Esas DeÂil,
Verilen Ömrü
NasÍl YaóamasÍ EsasdÍr!
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