GELEN YIL YENİ Mİ?
Uzak diyarlardan geldim, yorgunum
Kardeş
Ama dağarcığımda anlatacak çok
sözüm var.
Bu yıl tükenip, yeni yıl gelirken
dinlemelisin beni
Nasıl bir yıl yaşadığımı, ne acılar
çektiğimi anlatacağım.
Dinlemelisin kardeş, uzaklardan
gelen bu dert kervanını.
Ve seni üzmeyeceğim, anlatırken
yaşanmışları,
Dünyanın kalleşliğini ve zulüm
karlığını,
Üzmeyeceğim Kardeş, senin
üzülmeni istemem.
Gülmelisin, bu emperyalist düzenin
yıkılması için
Ve dimdik ayakta kalıp mücadele
vermelisin,
Ankara da mitinge katıldığın gibi.
Devirdim bir yılı, yeni bir yıla girdim,
vurgunum Kardeş.
Ayağımdan, kollarımdan, paslı
zincirlere vurgunum
Yaşamak güzel ama yaşanası bir
dünya vermiyorlar
Kirletiyorlar dünyayı Kardeş, o kirli
paraları ile,
Kirletiyorlar okyanusları, yeşili yok
ediyorlar.

Gözlerin süzülmeye başladı, dinlemekten yorgun mu düştün?
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Söyle Kardeş, hiç üzülmem, sıktım mı seni?
İstersen sus de, sende sustur beni.
Sustur Kardeş, hiç darılmam sana
Ama dinleyeceksen, gözlerini biraz aç, aç
biraz gözlerini,
Yeter dağıt uykularını!
İstersen sana türkü de söylerim, bu karga
gibi sesimle
Anlamaya çalışırsan sözlerini.
İşçi sınıfının türküsünü, istersen birlikte
söyleyelim,
İşçi sınıfının türküsü bizim türkümüz,
söyleyelim hep birlikte,
Ve bir yürüyüş
eyleyelim.
Bu türkünün eşliğinde.
“Kardeşim bu düzen senin neyine
Gel birlik olalım değiştirelim
Zehir katar içticeğin suyuna
Yan yana gelelim değiştirelim
Uzak gitme bizden beri gel beri
Sende bu sınıfın ol bir neferi
Tam şimdi, saati, zamanı, yeri
Hakkımız alalım değiştirelim
Sende katıl bize, çoğalt gücümüz
Patronlardan almak için öcümüz
Kalmasın bir yerde karnı acımız
Paylaşıp, bölelim değiştirelim
Deme Sefili’ ye senin ki rüya
Zengine çok hoştur bu kalleş dünya
İnsanlık hakların nerde? Hani ya?
Bunları bilelim değiştirelim.”
Kavga dolu alanlardan geldim
Ama dimdik ayaktayım kardeş
Kıvanç veriyor işçi sınıfının mücadelesi
Çünkü ben bu azmi ve
yenilmezliği oradan aldım,
Şimdi kulaklarımda çınlar sınıfımın sesi.
İstersen, kız, bağır, ama kulaklarını kapama
bana,
Beni anlamaya çalış Kardeş!
Uzak durduğun bu alanlara
Geleceğin için ve insanlığın geleceği için yaklaş
Ve sende bir şeyler anlat, geride kalanlara.
Senin de bir türkün olsun
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Grevler de ve alanlarda söylemeye,
Horonlarla, zılgıtlarla, işçi sınıfını coşturan,
Büyük bir özveri ile
Mücadeleye koşturan.
“Gayrı patronların saltanatını
Yıkacağız, yıkılacak gün yakın
Hortumcunun villasını, katını
Sökeceğiz, sökülecek gün yakın
Sınıf bilincini aldık belleğe
Onlar saygı duymasa da emeğe
Kan emici patronları deliğe
Sokacağız, sokulacak gün yakın
Durduramaz bizi ne bey ne ağa
Onlardan da hakkımızı almağa
İşçi sınıfını yine sokağa
Dökeceğiz, dökülecek gün yakın
Giderek artmalı eylemin dozu
Söküp fırlatarak yobazı yozu
12 Eylül celladına balyozu
Çakacağız, çakılacak gün yakın
Sefili dost edin güneşi, ayı
Kurmak için evrensel bir dünyayı
İşçi düşmanına demir halkayı
Takacağız, takılacak gün yakın.”

Bunun gibi ve benzeri türküleri,
Söyle ve çoğalt dilinde
Kardelenler çiçek açacak o an
nasırlı ellerinde
Senin de bayramın olacak
15-16 Haziranlar gibi
Ve korku saracak o an asalak
tilkileri.
Ve biz devam edeceğiz, söylemeye
Marşlarımızı ve türkülerimizi.
Sürdüreceğiz, daha güçlü, daha aktif
Düzene karşı mücadelemizi.
Yeni 15-16 Haziranlar yaratacağız
Ve yaratacağız yine o eski değerlerimizi.
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“Seyirci olmanın anlamı var mı?
Sorgula düzeni, sorgula Kardeş
İnsanlığa zulüm eden zalimi
Yargıla, acıma, yargıla Kardeş
İnan bana, adam olmaz hergele
Her günü yalandır her günü hile
Onları at, kendi sınıfın ile
Sargıla, yaranı, sargıla Kardeş
Kurtuluşun sanma, sakın bunları
Yeter yıkıp devir gitsin onları
Paylaşımdan yana güzel günleri
Kurgula, kafanda kurgula Kardeş
Kul Sefili bunlar neden ve niçin?
Yeter de ki artık değişsin biçim
Sosyalist düzeni yarınlar için
Ör güle, sen durma, örgüle Kardeş.

ALİ TURALI

4

