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Sen Gittin Gideli Değişti Dünya

 

Sen gittin gideli değişti dünya, yalnız üstümüzde gök mavi hâlâ, yeryüzü bildi-
ğin yeryüzü değil, adaletin terazisi bozuldu, ölçüler tartılar ayarsızlaştı, haksızlar 
hakkına çöktü haklının, bütün sınavlarda kaldı insanlık, her gün bir ülkede çığlık 
yükseldi, amerika önce bol nutuk attı, arkasından demokrasi götürdü, kalpleri taş 
yaptı insanı maymun, herkesi nefsine tutsak eyledi, olana biteni filme aktarıp, ya da 
bir dizinin devamı gibi, izletip duruyor yıllardan beri. 

Sen gittin gideli değişti dünya, merhamet ayaklar altında kaldı, önce afrikayı talan 
ettiler, dünya barbarlığa fransız kaldı, küfür kulağına kurşun döktürdü, asumanda 
yankılandı çığlıklar, şirazesi kopmuş bir kitap gibi, milletlerin umutları savruldu, 
efendimiz oldu dünkü köleler, yahudiler altınları topladı, kâğıtları karıp oyun oy-
narlar, cebinde gezdirir herkes putunu, birleşmiş milletler bir sirke döndü, beş asla-
nın otuz kırk tilkisi var, esamisi okunmuyor kurtların.

Sen gittin gideli değişti dünya, bozuldu insanın ili töresi, kibir tavan yaptı erdem-
ler taban, çiğnendi insanlık onuru her gün, gök kubbeyi deldi geçti ağıtlar, anasız 
babasız kaldı çocuklar, haritalar cetvellerle çizildi, araya örüldü yüksek duvarlar, 
artık çin seddine turist çekiyor, toplama kapında bir milyon soydaş, gök bayrağın 
rengi uçtu uçacak, her ülkenin ayrı bir firavunu, irili ufaklı karûnu oldu, akla ziyan 
silahları üretip, kıyamete zorluyorlar tanrıyı.

Sen gittin gideli değişti dünya, her gün yükün biraz daha çoğalır, çünkü sensin 
insanlığın hadimi, gören göz işiten kulak sendedir, sen ki devsin yükü ağırdır devin,  
gün doğmuş gün batmış ne önemi var, yine güneş kız oğlan kız doğacak, yeryüzün-
de zulmün aç bıraktığı, milyarlarca insan bir beyaz haber, duymak için avuçları 
göklerde, niyaz makamına geceler boyu, dua kuşlarını uçurur durur,  dilinde gön-
lünde yavuklu gibi, al sancağın gölgesini düşlüyor. 
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