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HÜZÜN TAVAN YAPAR EYLÜL AYINDA 

 
  Bizim gördüğümüz bu eylül değil üzerinden 
yarım ömür eskidi kanımızda deli taylar koşarken ya 
kızıl elmanın peşine düştük ya orak çekice kulluk 
eyledik komünistler moskova’ya gitmedi mao lenin 
enver hoca ve che peşi sıra sürükledi herkesi 
arkasında devrim oldu iran’da sonra ressam konan 
çıktı ortaya sorgusuz sualsiz darağacında 
sallandırıverdi göğekinleri. 

  

Bizim gördüğümüz bu eylül değil ağaçların 
yaprakları yeşilken birden bire soldu benizlerimiz 
damarlarımızda kan donuverdi asker yolda tuttuğunu 
götürdü peşi sıra gidenler de suçlandı ama kimse 
bilemedi suçunu hak nerde aranır hakkı kim tutar 
bilebilen bilgisini yitirdi kimse korkusunu taşıyamadı 
devlet derinlere daldı çıkmadı gömdük kitapları 
toprak altına. 

  

Bizim gördüğümüz bu eylül değil ortada bir 
dava vardı netekim onlar soldan bizse sağdan dalardık 
herkesin gözünde bir at gözlüğü başka yöne baksa 
bile görmezdi ileriye bakanımız var idi biz sadece o 
bakana bakardık sanki biat etmiş gibi bakana bir söz 
söylemeden emre uyardık bıyığına bakıp adam 
seçerdik slogan atmazdık amerika’ya. 

  

Bizim gördüğümüz bu eylül değil ulucanlar 
mamak diyarbekir’de anamızın iki katı ağladık sağır 
duvarlarla içten konuştuk marşlarla uyandık gece 
yarısı coplar sırtımızda izler bıraktı uysal koyun 
olmak için yarıştık dava kalmayınca mecbur barıştık 
hücrelerde çığlık ya Kur’an duyduk burada tanıdık 
sabır ve şükrü burda kaldık Allah ile başbaşa. 

 

 Bizim gördüğümüz bu eylül değil aynı 
silahlarla birbirimize ayrı gecelerde kurşunlar sıktık 
yufka yürekliler çetin yollarda bir bir döküldüler turan 
gelmedi denizin elinde kızıl bayrağı erdal eren aldı 
bastı bağrına sonra albayrağı selçuk duracık dualarla 
okşayarak yürüdü gözümü yumunca budur gördüğüm 
ne devrimci kaldı nede ülkücü. 
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