AŞIK İHSANİ’NİN ŞİİRLERİNDEN BİR DEMET

GELİYOR
Geliyor heyyy bire dostlar geliyor
Koca halkım kalka kalka geliyor
Yıkılası zorbalığın üstüne
Her bir yandan aka aka geliyor
Yivli hançer gibi sıyrılmış kından
Ne ölüm korkusu ne de bir zından
Ortaçağın kahpe karanlığından
Kurun gibi çıka çıka geliyor
Poyraz yemiş sarı siyah yüzüyle
Her cümlesi küfür dolu sözüyle
Çanağından çıkmış iki gözüyle
Aç toprağa baka baka geliyor
Köylüsü kentlisi ederek toyu
Bir elinde kitap birinde oyu
Kendisinden olmayanı yol boyu
Ateşleyip yaka yaka geliyor
Vakti gelmiş durmaz olmuş yuvada
Bir ayağı dağda biri ovada
Sağları rüzgarda eli havada
Yumruğunu sıka sıka geliyor
BALTA
Odun kırıcıydı adı İlyas'tı
Yanaştım yanına yüzünü astı
İşin nasıl dedim bir küfür bastı
Arkasından baltasını biledi
Bana bak arkadaş dedim, dedi ne
Dedim sen bir vatandaşsın, dedi he
Dedim kanun var, dedi çekil be
Arkasından baltasını biledi

Dedim ilin nere senin, dedi Van
Dedim çoluk çocuk, dedi sekiz can
Dedim düzelecek, dedi ne zaman
Arkasından baltasını biledi
Dedim yoksulluğun ocağı söne
Açıldı gözleri atıldı öne
Dedim dur bakalım, dedi ne güne
Arkasından baltasını biledi
YAZACAĞIM
Yazacağım, bu can tende
Durana dek yazacağım
Eşitsizlik zincirini
Kırana dek yazacağım!
Günüm çıkasıya dardan
Haber gelesiye yardan
Vurguncuyu şahdamardan
Vurana dek yazacağım
Ağalığın çöküşünü
Gür suların akışını,
Fakirliğin kalkışını
Görene dek yazacağım
Sorumluyum ben çağımdan
Düz ovamdan dik dağımdan
Sömürgeyi toprağımdan
Sürene dek yazacağım
Halkım uyanmasın diye
Gerçekler gizlenir niye
Anayasa'm raftan köye
Girene dek yazacağım

UYAN ACILI KARDAŞIM
Uyan acılı kardaşım
Uyan, daha daha uyan
Dertli perişanım benim
Uyan, daha daha uyan
Uyan kendine hak iste
Kara bahtını ak iste
Doktor iste, toprak iste
Uyan, daha daha uyan
Jandarma dövmesin seni
Aç gözünü dinle beni
Her gün biraz daha yeni
Uyan, daha daha uyan
Ayrılığın kökünü kaz
Tarihine bir destan yaz
Karanlıkta beyaz beyaz
Uyan, daha daha uyan
Güneş doğmak üzeredir
Uyan, daha daha uyan
AL ELİNE GÜRZÜNÜ
Al kardaşım al eline gürzünü
Vur zalimin zulmüne vur, vur be vur vur,
Kendi rahatını kendi elinle
Zor değil be, kendin için kur be kur
İşin mi var, damın mı var, hani nen
Atılan sen, satılan sen, evet sen, sen
Asker senden, vergi senden, oy senden
Senden olmayandan hesap sor be sor, sor
Yeter be her gelen seni taşladı
Atılan taş kemiğine işledi
Uyan artık senin kavgan başladı
Yapış bir ucundan şuna gir be gir, gir

DÜŞ DEĞİL BU, HAYAL DEĞİL
Düş değil bu hayal değil he hey be hey
Yetmiş bin dev işçim kalktı yürüdü
Kokuşmuş düzene sahip çıkanın
Alnının çatına baktı yürüdü
Nasırlı elinde gürz gibi kini
Güneş tepesinde kızıl bir sini
Sağır beyinlere ayak sesini
Paslı çivi gibi çaktı yürüdü
Yeter demek için patron kârına
Dev adımlar selam yazdı yarına
İşbaşından cadde ortalarına
Kükreyen sel gibi aktı yürüdü
Çıplak ayaklısı, yanık döşlüsü
İşten atılmışı, keser dişlisi
Sakatı, hastası, genci, yaşlısı
Evinden dışarı çıktı yürüdü
O barış yerine kavgayı seçen
Alnının terini su diye içen
Kıyıda köşede eline geçen
Demiri iki kat büktü yürüdü
(15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Ayaklanması’nın ardından okundu)
BİZİM BİZİM
Bu memleket bunca emek
Bizim bizim hepsi bizim
Yabancıya yer ne demek
Bizim bizim hepsi bizim
Aracının aldığı fark
Fıldır fıldır işleyen çark
Hırsından çatlayan toprak
Bizim bizim hepsi bizim

İş arayan açlar bizim
Yaban ele göçler bizim
Alınacak öçler bizim
Bizim bizim hepsi bizim
Düzenin ezdiği beller
Kilide vurulan diller
Kazmayı kavrayan eller
Bizim bizim hepsi bizim
Kanat çırpan ak kuş bizim
El ele bir oluş bizim
Dayanış kurtuluş bizim
Bizim bizim hepsi bizim
OY NEYLEDİK
Efendiler, beyzadeler, de bakalım vurun bizi
Ne soran var ne bir eden, devam edin kırın bizi
Oy neyledik vay neyledik
Sizi bize baş eyledik, başımıza taş eyledik
Başımıza möhür basın, boynumuza ferman asın
Rahatınız bozulmasın, yadellere sürün bizi
Oy neyledik vay neyledik
Sizi bize baş eyledik, başımıza taş eyledik
Bölün, bölük bölük yarın, gözümüze perde sarın
Bizden yana olanların aleyhine kurun bizi
Oy neyledik vay neyledik
Sizi bize baş eyledik, başımıza taş eyledik
Üstümüze çökün yeyin, keyfinize bakın geyin
İş istersek yoktur deyin, Almanya'ya sürün bizi
Oy neyledik vay neyledik
Sizi bize baş eyledik, başımıza taş eyledik
Dert üstüne dert alırız, sanmayın böyle kalırız

Elbet bir gün uyanırız, siz o zaman görün bizi
Oy neyledik vay neyledik
Sizi bize baş eyledik, başımıza taş eyledik
DÜN GECEKİ DÜŞÜM
Dün geceki düşümü ben anlatmayı değer gördüm
Zalimler mazlum önünde başlarını eğer gördüm
Sabaha karşı bir andı, dağdan düze ışık yandı
Anadolu ayaklandı, düşmanını kovar gördüm
Dallar sallandırdı narı, kovanından çıktı arı
Koca toprak ağaları sosyalizmi öğer gördüm
Sabaha karşı bir andı, dağdan düze ışık yandı
Anadolu ayaklandı, düşmanını kovar gördüm
Aç toktan aldı aşını, gerçek eyledi düşünü
Silah kaldırdı başını, hedefini döğer gördüm
Sabaha karşı bir andı, dağdan düze ışık yandı
Anadolu ayaklandı, düşmanını kovar gördüm
BEN NE HIRSIZ, NE POLİS ŞEFİYİM
Ben ne hırsız ne düzenbaz ne katil
Ne bir polis şefi ne de valiyim
Ben beni bileli derdile yanan
Milletimin derdiyle doluyum, dertle doluyum
Sen savcı bey suçlu ara onu bul
Ben kendi yurdumda çoğu kula kul
Çoğu sakat, çoğu yetim, çoğu dul
Halkın şairiyim halkın diliyim, halkın diliyim
Türkü demek için konamaz yasak
Bilediğin dişi başkasına tak
Ben ne bir maşayım, ne de bir uşak
Ben halkımın kendi malıyım, halkımın malıyım

KORKUYORLAR KORKACAKLAR, KORKSUNLAR
Korkuyorlar korkacaklar korksunlar
Geliyoruz geleceğiz yakındır
Kim nerede ne işliyor hepsini
Biliyoruz bileceğiz yakındır
Bölüşmüşler memleketin varını
Gelsin hele bekliyoruz yarını
Elimizin nasır balyozlarını
Başlarına çalacağız yakındır
Din alıp satmaya verdiler hızı
Hele şu ağalık başlıca sızı
Horlanıp savrulan haklarımızı
Fitil fitil alacağız yakındır
Aç ölürüz tok yaşarlar bu neden
Yıkılsın bu hale hükümet eden
Şura doğu şura batı demeden
Güvercinler salacağız yakındır
Eridi yokuşlar yöneldik düze
Boşuna bu çaba bu engel bize
İşçi köylü kendi meclisimize
Biz kendimiz dolacağız yakındır
BİZ VARIZ
Biz varız be dostlar aha biz varız
Diyar diyar belde belde biz varız
Alınterimizin başı ucunda
Nöbet nöbet kitap elde biz varız, biz varız
Özgür düşüncede arınmış günde
Teknik bilim savaşında en önde
Kökü kanlı toprakların üstünde
Yedi açan kızıl gülde biz varız, biz varız
Bizleriz adına emekçi denen

Sermaye gücünü sırtüstü yenen
Altı kıta dört bucakta söylenen
Şarkı, türkü gibi dilde biz varız, biz varız
Öküzü sabanı duvara asan
Ağanın patronun üstüne kusan
Makineye geçip düğmeye basan
Şarkı, türkü gibi dilde biz varız, biz varız
Genç, ihtiyar, sarı, siyah, beyaz ten
Birleşip çağını ileri iten
Bir uçtan bir uca haber ileten
Kalem kalem bakır telde biz varız, biz varız
Sınır, sınıf ayrımı dışında
Dinli, dinsiz birleşmenin peşinde
Güneşin altında, suyun başında
Yemişi bol olan dalda biz varız, biz varız
Öbek öbek tarlalara doluşan
Ekmeğini aracısız bölüşen
Ak petekte nakış nakış çalışan
Arı gibi sarı balda biz varız, biz varız
Adım adım, omuz omuz yanyana
Varmak için yaşamanın tadına
Yeryüzünü sosyalizm adına
Zaptetmeye giden yolda biz varız, biz varız
Aşık İhsani

