KAVGANIN KİRAZ ÇİÇEKLERİ

B�z�mk�ler k�raz ç�çeğ� g�b� yaşarlar
hayatı. En güzel göründükler�
zaman düşerler toprağa! K�raz
ç�çekler� de solmadan,sararmadan
yen� b�r yaşam �ç�n düşerlerm�ş
dallarından…

yüzler� görünür.En güzel gözler, en
güzel bakışlar umudu ve �nancı ,
cesaret ve kararlılıkla yaşayan
Sabo’nun kızlarının yüzünded�r.
Adalet bekleyen koskoca b�r halk,
onca zulmün sorulacak hesabı
varken solmaya vak�t m� kalır?
Düşerler �şte Toprağa, aynı k�raz
ç�çekler� g�b� en güzel göründükler�
zamanda, ger�de kalanlara kavgaya
b�r davet bırakarak…

ler�nden dolayı ölüm ve yaşamın
b�rl�ktel�ğ�n� �fade etm�şlerd�r edeb�yatta…

Ç�ğdem’� anlatıyor gerçekten bu
ç�çekler. El�f’�, Berna’yı…Ve kend�n�
de anlatıyordu belk� de Hünkar
İlk defa Hünkar Derya’dan duymuşDerya! Kend�s� g�b� Leyla’yı, Aysun’u,
tum k�raz ç�çekler�n�n h�kayes�n�.
Nac�ye’y�… Ve ş�md� Sıla’yı!Halkların
“Ç�do” ded�ğ� Ç�ğdem Yakş�’y�
baharının haberc�s� onlar. B�tmes� �ç�n
anlattığı b�r mektupta yazmıştı.
açlığın, yoksulluğun ve zulmün;
K�raz ç�çekler� g�b�d�r Sabo’nun
kalmasın d�ye h�çb�r adalets�zl�k,
kızları! Belk� de onları anlatmaya en Baharın müjdec�s�d�r k�raz ç�çekler�.
vurulmasın d�ye h�çb�r çocuk yol
uygun gelecek b�ç�m, k�raz ç�çeğ�.A- Japonya’da “sakura” olarak b�l�n�rortasında, yatağında ez�lmes�n d�ye
ğır ağır açar ve çok çabuk dökülür- ler. Sakuralar ç�çek açtığında güzel,
panzerle,en güzel göründükler�
lerm�ş. Devr�mc�l�kte yunup arınma- mutlu günler�n, cıvıl cıvıl b�r yaşamın
zaman kavgada, düştüler toprağa…
nın, sabrı ve emeğ�d�r bu zaman.
geld�ğ�n� haber ederlerm�ş. Peş�nNe k� yeşerecek ağaç,açacak ç�çek
Daha solmadan,en güzel haller�nden hızla dökülürler en güzel
sayısı baharda, onlar saymakla
deyken dallarından düşerlerm�ş
haller�nde, tozdan ve p�s kokularb�tmez yepyen� nes�ller�n umudu ve
k�raz ç�çekler�. Hele b�r kırıvers�n
dan,k�rl� eller�n dokunuşundan tek öfkes�nde her mevs�m yaşıyor
z�nc�rler�n� b�z�mk�ler, kavganın
b�r leke almadan, solmadan düşer- olacaklar. Her zaman en güzel
şek�llend�rd�ğ� sert ve ışıltılı dokula- ler dallarından. Sakuralar bu özell�kgöründükler� haller�,gülüşler� ve
rından sar, tertem�z ve en güzel
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ölümsüz anılarıyla…

dönüştü ha! Daha 16’sındayken
k�ml�k yaşına bakıp, tek başına
Sakuraların kolonyası da varmış. B�z ez�l�r-bükülür sandılar. Tek başına
k�raz ç�çeğ� d�yel�m. Ç�ğdem bu
tecr�tte, tek başına hücrede rez�l
�s�mle sevm�ş çünkü bu ç�çekler�n
rüsva ett� umutsuzluğu, korkuyu
h�kayes�n�.Y�ne Hünkar Derya’dan
yere çaldı. D�rend�, d�rend�kçe
duydum Ç�ğdem’�n bu kolonyayı çok yüreğ�ne coşku aktı,gözler�ne fer
sevd�ğ�n�. Güzell�ğ� dalında çok
geld�, baktı gördü �ler�y� “zafer
zaman görünmed�ğ�nden �nsanların ben�m” ded�. B�z�m Sıla bu, b�z�m
ruhunda kokusuyla yaşasın d�ye
k�raz ç�çeğ�m�z. Daha 12sında,
düşünülmüş olacak, kolonyasını
umudu katran reng�nde yaşayanlayapmışlar. Ç�çeğ� g�b� kokusu da
rın gücü-kuvvet� oldu. Hayatı
güzeld�r. Kokusu ama daha çok
d�renerek yaşıyor ve yaşatıyor
h�kayes� ve anısı güzel d�ye k�raz
olmasındandı korkusu faş�zm�n!
ç�çeğ� kolonyasını hep çantalarında Hayata umudun penceres�nden
bulundururmuş Sabo’nun cesur
bakanlar b�zzat b�l�r: Bu korku
kızları…
düşmana ölüm g�b�d�r! Ölümün en
kötüsüdür yaşarken b�le tükenmek!
Sıla’nın da yanında var mıydı
Ve yaşamın en güzel�d�r dalında
Ç�ğdem’�n kolonyasından?Yoksa
k�raz ç�çeğ� olmak!
kend�s� ç�çekt�r zaten,k�raz ç�çeğ�!
Daha düşerken dalından yen�den
Sabo’nun kızları k�raz ç�çeğ� g�b� en
doğuyordu halkın bağrında.
güzel göründükler�nde düşerlerken
Berk�n’�n Sıla’da vücut bulduğu
dallarından her zaman baharı
g�b�… Ve ş�md� Sıla’yı doğuracak
beklemezler! O dallarda her mevs�m
hayat! İnançta ve karalılıkta, umudu yeşers�n d�ye güzell�kler yed�veren
coşkuyla yaşamakta hayatın kend�s� g�b�d�rler. Beklemezler, beklem�yorSıla olacak.
lar! K� beklemeye gelm�yor savaş,
her an kopuyor �şte fırtına!
Nasıl da sef�l nasıl da korkak b�r
Ve koparken fırtına, kavganın ağır
düşman, kurşun sıkıyor hayata! Nasıl yükünü kend�ler� çek�yormuş g�b�
da yanılmıştı kat�ller bu yüzden
d�yorlar k� b�ze: “Yaşamak zor,ölmek
hayata kurşun sıkarak :”Becer�ks�z
kolay” D�yoruz k�, aşkı b�le hayatın
b�r düşman bu,/Kend� ses�yle
r�sks�z, emeks�z ve bedels�z tarafınbastırmaya çalışıyor sen�n ses�n�,/A- dan yaşıyorsunuz ya, madem ölmek
ma b�l�yoruz hep�m�z/Yalnız sen�n
kolay h�ç mahzuru yok b�r kez de
ses�n çınlıyor ş�md�,/B�r d�nam�t g�� kolayı s�z seç�n seçeb�l�yorsanız
patlıyor gecede/B�r ş�mşek g�b�
sevd�kler�n�z �ç�n, adalet �ç�n!
çakıyor,/ Göklere yükselen b�r alev
g�b�…/B�r yıldırım g�b� düşüyor
Ve y�ne d�yorlar k� b�ze: ” Doğa,
ses�n” (N�colas Gu�llen)
ç�çek ve aşk neden konuşmazsınız
bunlardan?” D�yoruz k�; had� ordan!
Yüzündek� tüm kaslara yayılan
B�z�m yoldaşlarımızın küller� karıştı
sıcaklığı,gözler�ndek� ışıltılı �nancı,
ağaçların ç�çekler�n külüne. Kanımız
dağ g�b� yüreğ� ve b�r dünya dolusu b�le yandı toprağında o dağların…İgülüşü �le her mevs�m k�raz ç�çeğ�d�r k�yüzlülüğü bırakın öyle konuşalım
Sıla. Bu sebeple koca b�r umuttur!
aşktan! Ve hem, vazgeç�n yan�, b�ze
doğayı, yaşamı ve aşkı öğretmekDoğanın kanunu tanıktır, hang�
ten. Sıla’ya, Aysun’a, Hünkar
fırtına-boran, hang� yangın hayatın Derya’ya, Leyla’ya ve Nac�ye’ye
bahara dönmes�ne engel olmuştur bakın, b�z�m k�raz ç�çekler�m�z onlar.
ha!Tar�h kend�s� anlatsın; hang� bey, Gözler�n�z h�ç güleb�lm�ş m� onlar
sultan hang� kralın zulmü, patronun g�b�, öfken�z h�ç volkanlar g�b�
vahşet�yle b�tm�şt�r halkın �syanı?
patladı mı,en sevd�kler�n�z�n,
Sokaklar, caddeler ve dah� her karış halkınızın gördüğü zulme karşı,
toprağında dağların şorul şorul aksa yüreğ�n�z harlandı mı adalet �ç�n…
da kanımız “Halkız b�z,yen�den
Hang�n�z tek başınayken b�le,
doğarız ölümlerde”. İşte Aysun, kaç etrafınızı sarmışken zulüm, �lle de
b�n öfken�n hesabı �ç�n tuttu pat�ka- d�ren�ş ded�n�z…Umut oldunuz, ışık
ların yolunu, 18’�ndeyd� Sıla nasıl
oldunuz tek b�r yüreğe?
oldu da celladının korkusuna

Bakın �şte Sabo’nun kızlarının gözler�n�n �ç�ne, �nsana ve yaşama da�r her
şey�n cevabıdır o gözler! Ölmüş değ�l
yaşıyor hem de umutla aldığımız her
solukta!

Den�z ŞAH
Doğuyor halkımın Şafağı
Sakin sakin
Yavaş yavaş
Yüreği Mahir olmuş
Karadeniz’in en hırçın dalgası
Almış ve büyütmüş onu
Ateş ateş
Leyla leyla
Doğuyor karanlığın üzerine
Halkımın Şafağı
Yüzü dupduru tertemiz,
Yüreği öyle sakin
Gözlerinden dere dere
Akıp gidiyor öfke
Elif’in saçları gibi
Dalga dalga yüreği
Yüzü aynı Mahir
Aynı Berna’dır gülüşü
Doğuyor halkımın şafağı
Yumruğu bir mavzer sanki
Yoldaşı toprağa düşmüş
Alnından
İt çakal yüze üşüşmüş
Elinde bir Şafak resim inadından
Koşuyor hesap sormaya
Halkımın karanlıktır penceresi
Bekliyor o güzel Şafağı
Güneş doğacak o bahtiyar toprağa
Sen tetiğe bastıkça elini
Yüreğime damla damla birikince
cesaret
Patlayacak ve
Doğacak güneşimiz
Ve gözlerin
Açık olacak
Sökecek şafağı sıcacık güneşi
Görmelisin çünkü
Düşman görmeli gözündekini
Yüreğindeki yoldaş sevgisi
Karlara akmış dolu dolu

Sıla ABALAY
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