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nsanlık tarihi kadar eskidir sanat. Ne menem şeydir
ki; sevincinde, hüznünde, korkusunda, cesaretinde,
öfkesinde, sevdasında, sabrında, telaşında, kavgasında,
barışında sanat hep ama hep insanın yanında olmuş.
Yaşamın her zerresine sirayet etmeyi bir şekilde başarmış.
İnsana eşlik etmeyi başarmaya başarmış ama sanat kim
için, ne için soluk alacak sorusunu da beraberinde getirmiş.
Emekçi sınıflar için mi? Sömürücü sınıf için mi? Kötüyü
söylemeyi kötüye bırakalım. Bizim cephemiz bilir ki; sanat
ancak ezilenlerin, emekçi sınıfların lehine üretildiğinde iyilik,
güzellik, paylaşım, dayanışma, eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve
barışa dairdir.
Hasan Hüseyin, “Biliyorum/ Matarada su/ Torbada
ekmek/ Ve kemerde kurşun değildir şiir/ Ama yine de/
Matarasında suyu/ Torbasında ekmeği / Ve kemerinde
kurşunu kalmamışları ayakta tutabilir” der “Karagün
Dostu” adlı şiirinde. Aslında bir bütün olarak sanat, sınıf
savaşımının en güç koşullarında, işçi sınıfı ve dostlarına
hep tutkulu yol arkadaşı olmamış mıdır zaten. Hal böyle
olunca sermaye sınıfının; emekçi sınıfların moral değerlerini
mücadele kültüründen yoksun bırakmak, belleğini burjuva
kültürüyle bulandırmak çabası, üst yapı ilişkisi olan sanatı,
sınıf savaşımının amansız mücadele alanı haline getirmiştir.
Sanat ise, en şanlı elbisesi olan İşçi tulumu içinde, en
güç koşullarda mücadele edenleri ayakta tutmayı hep
başarmıştır.
Sanat böylesine yaşamsal olduğundan, sınıf savaşımının
öznesi olmayı amaçlayan tüm yapılara asli görevlerinin
yanında ödevler yüklemektedir. KETEV (Kemal Türkler
Eğitim ve Kültür Vakfı) tarafından yayına hazırlanmış
olan elinizdeki kitap dövüşenlere ilham olmuş, mücadele
azmi vermiş ve her daim onları ayakta tutmayı başarmış
marşlardan oluşmaktadır. Kitabın basımını ise Kemal
Türkler’in kurucusu olduğu Maden-İş Sendikası'ndan bu
yana kavgayı onurla taşıyan DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası
üstlenmiştir.
“Karanfilin Çağrısı” isimli kitabın, 22 Temmuz'da Kemal
Türkler’i yeniden ve daha güçlü anımsamanın ve sendikal
mücadelesini sürdürmenin küçük de olsa bir kapısı olması
dileğiyle işçi sınıfına ve dostlarına sunuyoruz.
GENEL YÖNETİM KURULU

KARANFİLİN ÇAĞRISI
(Süleyman İleri)

Koşun duydunuz mu?
Kapıların kırılıp,
Kitapların yakıldığı o yerde,
Şairlerin ve çocukların vurulduğu sabah vaktinde,
Bir işçiyi vurdular.
Haydi koşun
Koşun duydunuz mu?
Torna tezgahlarında,
Döküm atölyelerinde yankılanmasın diye sesi,
Gözlerindeki ateş tutuşmasın diye grev boylarında,
Kavel’de, Haziran’da bilenmiş yumruk
Çökmesin diye tepelerine
Vurdular onu.
Haydi koşun
Koşun artık
Güpegündüz sokak ortasında
Göğsünde sınıfın soluğu saklı adamı vurdular.
Bir işçi vurulmuşsa hepimiz kanıyoruz demektir.
Ve Türkiye İşçi Sınıfına emanettir,

DİSK’in Kurucu Genel Başkanı
Onursal Genel Başkanımız
KEMAL TÜRKLER’in anısına
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Kemal Türkler’in düştüğü yerde açan karanfil.
Haydi koşun
Koşun artık duydunuz mu?
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TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELAM

Bütün yemişler dallarınızdadır.

(Nazım Hikmet)

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,
haklı günler, büyük günler,

Türkiye işçi sınıfına selâm!

gündüzlerinde sömürülmeyen,

Selâm yaratana!

gecelerinde aç yatılmayan,

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm!

ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye işçi sınıfına selâm!
Meydanlarda hasretimizi haykıranlara,
toprağa, kitaba, işe hasretimizi,
hasretimizi, ayyıldızı esir bayrağımıza.
Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selâm!
Paranın padişahlığını,
karanlığını yobazın
ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selâm!
Türkiye işçi sınıfına selâm!
Selâm yaratana!

6

7

1 MAYIS

Yepyeni bir güneş doğar

(Söz: Bertolt Brecht - Müzik: Sarper Özhan)

Dağların doruklarında,
Mutlu bir hayat filizlenir

Günlerin bugün getirdiği

Kavganın ufuklarında...

Baskı, zulüm ve kandır;

Yurdumun mutlu günleri

Ancak bu böyle gitmez,

Mutlak, gelen gündedir.

Sömürü devam etmez.
Yepyeni bir hayat gelir

1 Mayıs, 1 Mayıs!

Bizde ve ülkelerde.

İşçinin, emekçinin bayramı,
Devrimin şanlı yolunda

1 Mayıs, 1 Mayıs!

İlerleyen halkın bayramı!

İşçinin, emekçinin bayramı,
Devrimin şanlı yolunda
İlerleyen halkın bayramı.
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ENTERNASYONAL

Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık.
Enternasyonal’le kurtulur insanlık.

Uyan artık uykudan uyan,
Uyan esirler dünyası.

Tanrı, patron, bey, ağa, sultan,

Zulme karşı hıncımız volkan,

Nasıl bizleri kurtarır.

Bu ölüm dirim kavgası.

Bizi tüm kurtaracak olan,
Kendi kollarımızdır.

Yıkalım bu köhne düzeni,
Biz başka âlem isteriz.

Yükselt kurtuluş bayrağını,

Bizi hiçe sayanlar bilsin,

Zulmü rüzgârlara savur.

Bundan sonra her şey biziz.

Körükle devrim ocağını,
Tavı gelen demire vur.
Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık
Enternasyonal’le kurtulur insanlık
Hem fabrikalar, hem de toprak,
Her şey emekçinin malı.
Tufeyliye tanımayız hak,
Dünya emeğin olmalı.
Cellatların döktüğü kan,
Kendilerini boğacak.
Bu kan denizinin ufkundan,
Kızıl bir güneş doğacak.
Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık.
Enternasyonal’le kurtulur insanlık.
(Söz: Eugène Pottier - Paris 1870)
(Müzik: Pierre Degeyter - 1888)
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DİSK’İN SESİ
(Fazıl Hüsnü Dağlarca)

He heyde hey DİSK’in sesi bu
He heyde hey hey susmaz kimse.
He heyde hey feriştah olsan
He heyde hey hey korkmaz kimse.
He heyde hey birer birersek
He heyde hey hey kalmaz kimse.
He heyde hey yaşarsa örgüt
He heyde hey hey çökmez kimse.
He heyde hey iş ekmek eyler
He heyde hey hey doymaz kimse.
He heyde hey grev mi yapsak
He heyde hey hey dönmez kimse.
He heyde hey yazım benimdir
He heyde hey hey yazmaz kimse.
He heyde hey güneş yolumdur
He heyde hey hey durmaz kimse.
He heyde hey vurdun yok ettin
He heyde hey hey bitmez kimse.
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Hak için her türlü savaşa giren
Üyesiyle birlikte dim dik yürüyen
Kan ağlayan gözleri odur güldüren
Birleşik Metal-İş onurumuzdur
Birleşik Metal-İş onurumuzdur
Birleşik Metal-İş onurumuzdur
Metal işçisinin bir tek umudu
Emek için kullanır grev yolunu
O olmadan bitmez işçi sorunu
Birleşik Metal-İş yumruğumuzdur
Elinde çekici demiri döven
Alnının terini koluyla silen
Hiç bir zaman boyun eğmeyen
DİSK Birleşik Metal-İş emekçisiyiz
Doğruyu bırakıp yanlışa sapmaz
Hakkımızı ondan başkası almaz
Metal işçisini yalnız bırakmaz
Birleşik Metal-İş umudumuzdur
Birleşik Metal-İş onurumuzdur
Birleşik Metal-İş onurumuzdur
Yıllar boyu kavgadan hiç kaçmayan
Emekçiyi patronlara satmayan

Yıllar boyu kavgadan hiç kaçmayan
Emekçiyi patronlara satmayan
Haklarını sonuna dek kollayan
Birleşik Metal-İş sendikamızdır
Elinde çekici demiri döven
Alnının terini koluyla silen
Hiçbir zaman boyun eğmeyen
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DİSK Birleşik Metal-İş emekçisiyiz

Birleşik Metal-İş sendikamızdır
Düzenleme: Mutlu Ödemiş 2013

BİRLEŞİK METAL-İŞ MARŞI

Söz: Güven Dinç - Müzik: Emin İgüs

Haklarını sonuna dek kollayan
Elinde çekici demiri döven
Alnının terini koluyla silen
Hiçbir zaman boyun eğmeyen
DİSK Birleşik Metal-İş emekçisiyiz
Sınıfın öncüsü üye kitlesi
Kırmızı önlüğü eylem simgesi
Şanlı tarihinden gelir sevgisi
Birleşik Metal-İş gururumuzdur
Birleşik Metal-İş onurumuzdur
Birleşik Metal-İş onurumuzdur
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16 HAZİRAN

Heyyyy...
Onaltı Haziran genel direniş

Onaltı Haziran yüzbin işçi yürüdü

Burjuvaziye, tüm sömürüye

Onaltı Haziran yüzbin işçi yürüdü

Nasırlı ellerin yumruğu bugün.

Heyyyy...

Onaltı Haziran emperyalizme karşı

Onaltı Haziran genel direniş

Onaltı Haziran emperyalizme karşı

Burjuvaziye, tüm sömürüye
Nasırlı ellerin yumruğu bugün.

Heyyyy...
Onaltı Haziran genel direniş

Onaltı Haziran işçi eylem birliği

Burjuvaziye, tüm sömürüye

Onaltı Haziran işçi eylem birliği

Nasırlı ellerin yumruğu bugün.
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İŞÇİ YÜRÜYOR BAŞTAN
Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey,
Burjuvazinin kafasına vura vura hey!
Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey,
Faşistlerin kafasına vura vura hey!
İşçi yürüyor baştan
Fabrika dağdan taştan
Galiptir her savaştan
Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey,
Burjuvazinin kafasına vura vura hey!
Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey,
Faşistlerin kafasına vura vura hey!
İşçi-köylü elele
Engel boştur bu sele
Amele ırgat köle
Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey,
Burjuvazinin kafasına vura vura hey!
Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey,
Faşistlerin kafasına vura vura hey!
Emekçiyiz güçlüyüz
Kavgada inançlıyız
Faşizme hep hınçlıyız
Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey,
Burjuvazinin kafasına vura vura hey!
Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey,
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Faşistlerin kafasına vura vura hey!

19

Yürüdüler karanlığın
Karanlığın üstüne
Meydanları zapt ettiler,
Meydanları zapt ettiler yine
Beyazıt’ta şehit düşen
Silkinip kalktı kabrinden
Ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını
Yıktı şahmeranın mağarasını
Daha gün o gün değil
Derlenip dürülmesin bayraklar
Uzaktan duyduğunuz
Çakalların ulumasıdır
Safları sıklaştırın
Safları sıklaştırın çocuklar
Bu kavga faşizme karşı
Bu kavga hürriyet kavgası
Beyazıt’ta şehit düşen
Silkinip kalktı kabrinden
Ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını

HÜRRİYET MARŞI

Yıktı şahmeranın mağarasını

(Söz: Nazım Hikmet - Müzik: Timur Selçuk)

Bir elinde kitapları
Türküleriyle geldiler
Dalga dalga aydınlık
Dalga dalga aydınlık oldular
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AVUSTURYA İŞÇİ MARŞI
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Hayat denilen kavgaya girdik

Fabrikalarda biz,

Çelik adımlarla yürüyoruz

Tarlalarda biziz, biziz hayatı yaratan

Biz bu karanlık yolun sonunda

Din farkı bilmeyiz,

Doğacak güneşi görüyoruz

Dil farkı bilmeyiz, sanki doğduk bir anadan

Dağları aşıyor, bak yakınlaşıyor

Anamız amele sınıfıdır,

Kızıl yıldız zafer kuşu

Yurdumuz bütün cihandır bizim

Bu bir rüya değil,

Hazırlandık son kanlı kavgaya

Bu bir hülya değil, yıldızıdır kurtuluşun

Başta bayrağımız Leninizm

Kara deryalarda bir fenersin,

Bayrağını yükselt,

Senin ışığında yürüyoruz.

Daha daha yükselt, yükselt bayrağı yukarı

Biz bu karanlık yolun sonunda

Bu güne vuralım, yarını kuralım,

Doğacak güneşi görüyoruz.

Kaldıralım sınıfları.
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ÇAV BELLA
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İşte bir sabah uyandığımda

Eger ölürsem ben partizanca

Çav Bella çav Bella çav Bella çav çav çav

Çav Bella çav Bella çav Bella çav çav çav

Elleri bağlanmış bulduğum yurdumun

Sen gömmelisin ellerinle beni

Her yanı işgal altında.

Ellerinle toprağıma.

Sen ey partizan beni de götür

Güneş doğacak açacak çiçek

Çav Bella çav Bella çav Bella çav çav çav

Çav Bella çav Bella çav Bella çav çav çav

Beni de götür dağlarınıza

Gelip geçenler diyecek merhaba

Dayanamam tutsaklığa.

Merhaba ey güzel çiçek.
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İLERİ İŞÇİLER
(Carlo Tuzzi)

İleri işçiler, yoldaşlar ileri!
Kızıl bayrağımız sınırlar aşıyor.
İleri işçiler, yoldaşlar ileri!
Zafere koşuyor kızıl bayrak.
Bayrağımız önde yürüyoruz
Bayrağımız önde yürüyoruz
Bayrağımız önde yürüyoruz
Hedef sosyalizm ve hürriyet!
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DAYANIŞMA

İşçileri tüm dünyanın

(Bertolt Brecht)

Bir amaçta birleşsin
Dünyadaki nimetleri

Haydi unutmayalım

Hep beraber paylaşsın

Nereden biz gücü alırız
Hem açken hem de tokken

Haydi unutmayalım

Haydi unutmayalım

Nereden biz gücü alırız

Bu dayanışmayı

Hem açken hem de tokken
Haydi unutmayalım
Bu dayanışmayı
Zenci, beyaz, sarı, esmer
Birleşen özgür olur
Kendileri konuşsalar
Halklar hemen dost olur
Haydi unutmayalım
Nereden biz gücü alırız
Hem açken, hem de tokken
Haydi unutmayalım
Bu dayanışmayı
İşçileri tüm dünyanın
Birlikten kuvvet doğar
Senin kızıl birliklerin
Her türlü zulmü boğar.
Haydi unutmayalım
Soruyu somut soralım
Hem açken, hem de tokken
Bu dünya kimin dünyası?
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Gelecek kimindir?

29

VENSEREMOS (Zafer Bizimdir)
(Söz: Victor Jara - Beste: Sergio Ortega)
(V. Rohde/E. Metie)

Fırtına yırtıyor sessizliği
Ufuktan bir güneş doğuyor
Gecekondulardan geliyor halk
Tüm Şili şarkılar söylüyor
Venceremos venceremos
Kıralım zincirlerimizi
Venceremos venceremos
Zulme ve yoksulluğa paydos
Şili’de halk bugün savaşıyor
Cesaret ve aklın gücüyle
Kahrolsun halkın katili cunta
Yaşasın Unitad Popular
Venceremos venceremos
Kıralım zincirlerimizi
Venceremos venceremos
Zulme ve yoksulluğa paydos
Geçmişe ağlamak fayda vermez
Gelecek mutlak sosyalizm
Yarını bugünden kuracaksın
O senin tarihin olacak
Venceremos venceremos
Kıralım zincirlerimizi
Venceremos venceremos
Zulme ve yoksulluğa paydos

30

31

İŞÇİ BİRLİK CEPHESİ
İnsan insan olduğundan
Acıkan karnı doymalıdır
Boş laflarla karın doymaz
Yiyecek ekmek olmalıdır
Marş son ki üç
Marş son ki üç
Arkadaş yerini bil
İşçinin sınıf cephesine gir
Çünkü sen de bir işçisin
İnsan insan olduğundan
Ezmekten, ezilmekten nefret eder
Ne altında köle ister
Ne üstte efendiye boyun eğer
Marş son ki üç
Marş son ki üç
Arkadaş yerini bil
İşçinin sınıf cephesine gir
Çünkü sen de bir işçisin
İşçi işçi olduğundan
Başkası onu kurtaramaz
Çünkü işçileri kurtaracak olan
İşçiden başkası olamaz
Marş son ki üç
Marş son ki üç
Arkadaş yerini bil
İşçinin sınıf cephesine gir
Çünkü sen de bir işçisin
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İŞÇİNİN ALIN TERİ
İşçinin alın teridir
Bey paşa sarayları
Önümüz kavga yeridir
Yürü iş alayları
Esaret zincirlerini
Kırarız yumruğumuzla
Korku nedir bilmeyiz biz
Patronun ordusundan
İşçiyiz kapitalizmin
Mezarını kazacak
Aydınlık mutlu günlerin
Yollarını aşacak
İşçinin alın teridir
Bey paşa sarayları
Önümüz kavga yeridir
Yürü iş alayları
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YAPICILARIN TÜRKÜSÜ
(Nazım Hikmet - Müzik: ATTF Korosu)

Yapıcılar türkü söylüyor
Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama
Bu iş biraz zor, bu iş biraz zor.
Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl
Ama yapı yeri bayram yeri değil.
Yapı yeri toz toprak, çamur, kar.
Yapı yerinde ayağın burkulur, ellerin kanar.
Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli, her zaman sıcak
Ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak
Ne herkes kahraman
Ne dostlar vefalı her zaman.
Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı
Bu iş biraz zor, bu iş biraz zor
Zor ama yapı yükseliyor.
Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde
Her tuğlasında, her kerpicinde
Yükseliyor, yükseliyor yapı
Kan ter içinde.
Kan ter içinde.
Kan ter içinde.
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TAMİRCİ ÇIRAĞI
(Söz-Müzik: Cem Karaca)

Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar
Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar.
Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları
Nerelere gizlesin şu avcum nasırları.
Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye
Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye.
Ayağında uzun etek dalga dalga saçları
Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları.
Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi
Cildi parlak kâğıt kaplı pahalı bir kitaptı.
Ne olmuş nasıl olmuşsa âşık olmuştu genç kız
Gene böyle bir durumda tamirci çırağına.
Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları
Arkası kuşlu aynamda taradım saçlarımı.
Gelecekti bu gün geri arabayı almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya.
Durdu zaman durdu dünya girdi içeri kapıdan
Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan.
Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri
Kalktı hilal kaşları sordu kim bu serseri.
Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum
Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum.
Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları
38

İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları.
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GÜN DOĞDU MARŞI
Gün doğdu hep uyandık
Siperlere dayandık
Bağımsızlık uğruna da
Al kanlara boyandık
Yolumuz devrim yolu
Gelin kardaşlar gelin
Yurdumuza faşist doldu
Vurun kardaşlar vurun
İşçi-köylü hep hazırız
Faşist düzene karşı
Halk savaşı vereceğiz
Emperyalizme karşı.
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JANDARMA
Ay ışığı jandarmanın
Süngüsünü yakıyor
Mahpus yoldaş pencereden
Jandarmaya bakıyor
Ve diyor ki o, jandarma sen
Kardeşimsin köylümsün
Kırlarında salgın gezen
Köyden geldin belki dün
Jandarma biz sosyalistiz
Dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir
Elini uzatsana
Jandarma sen ah bir bilsen
Sana ne iş verdiler
Belki bir gün zabit sana
Köylünü kurşunla der
Anan karın çocukların
Köyünde aç kaldılar
Ne hükümet el uzatır
Ne ağadan medet var
Jandarma biz sosyalistiz
Dostuz yalnız biz sana
Kurtuluşun bizimledir
Elini uzatsana
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EGE DENİZİ (Yunanistan İşçi Marşı)

Varlığımız feda olsun
Bu uğurda savaşa

Ege denizi kararınca

Yemin ettik biz emekçiler

Dağlar uykuya dalar

Sosyalizmi kurmaya

Yine ıssız ovalarda
İsyan ateşi yanar

Kızıl yıldız parlayacak
Emekçinin alnında
Kazma kürek patlayacak
Faşistlerin beyninde
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ONBEŞLER İÇİN
(Nazım Hikmet)

Yangınlara fazla bakan gözler yaşarmaz,
Alnı kızıl yıldızlı baş secdeye varmaz.
Dövüşenler ölenlerin tutmaz yasını!
Yine fakat bir yıldırım zulmeti yırtsa,
Sağır göğün koynundaki çanı haykırtsa,
Anıyoruz göğsünüzün son sayhasını.
Eski cihan yeni cihan önünde eğil!
Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak değil,
Her ne yapsan varacağız emelimize!
Karadeniz… Bunu duysun derinliklerin:
O ateşli göğüsleri delen hançerin
Kabzasını alacağız biz elimize!
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KARADENİZ AĞITI
(Söz-Müzik: Ruhi Su)

Hayali gönlümde yadigâr kalan,
Bir yanım deryada çalkanır şimdi.
On beş yoldaş ile boğulup ölen
Bir yanım deryada çalkanır şimdi.
Garip garip öter derya kuşları
Su içinde uykuları, düşleri
Bir gelin, döker kanlı yaşları
Bir yanım deryada çalkanır şimdi.
Nazım ile zindanda gün be gün biri
Söyletir dilsizi, ağlatır körü
Bir yanım çürüyor, bir yanım diri
Bir yanım deryada çalkanır şimdi.
Yaralarım tuz içinde kanıyor
Uyku gelmiş ela gözler sönüyor
Bir yanımda Suphi, Nejat ölüyor
Bir yanım deryada çalkanır şimdi.
Gelir günler gelir, yaram sarılır
Böyle gitmez bir gün hesap sorulur
Bir yanım Acem’den, Çin’den görünür
Bir yanım deryada çalkanır şimdi.
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KEREM GİBİ

Ben yanmasam
sen yanmasan

(Nazım Hikmet)

biz yanmasak,
nasıl

Hava kurşun gibi ağır!!

çıkar

Bağır

karan-

bağır

-lıklar

bağır

aydın-

bağırıyorum.

-lığa..

Koşun
kurşun

Hava toprak gibi gebe.

erit-

Hava kurşun gibi ağır.

-meğe

Bağır

çağırıyorum...

bağır
bağır

O diyor ki bana:

bağırıyorum.

— Sen kendi sesinle kül olursun ey!

Koşun

Kerem

kurşun

gibi
yana
yana...

erit-meğe
çağırıyorum...

«Deeeert
çok,
hemdert yok!»
Yürek-lerin
kulak-ları
sağır...
Hava kurşun gibi ağır...
Ben diyorum ki ona:
— Kül olayım
Kerem
gibi
yana
yana.
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Köyde bebeler ağlıyor,
Uyku uyutmuyor açlık.
Yaramı sanver, bacım,
Jandarmalarla çarpıştık.
Görüp durur yolumu
Emzikli bir kadıncağız.
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ASKER KAÇAĞI

Biz on kere on bin memet

(Nazım Hikmet)

On kere on bin kaçağız.

Köyün evleri karanlık,

Bu yarayı sardın, bacım.

Gökte yıldız pır pır eder.

Ya yüreğimin yarası?

Ben bir asker kaçağıyım,

Ayyıldızı esir etti

Gelin, bana bir tas su ver.

Amerikan bandırası.

Neyleyim kusura bakma,

Köyün evleri karanlık,

Elleri kınasız gelin,

Gökte yıldız pır pır eder.

Çalar asker kaçakları

Ben bir asker kaçağıyım

Kapıları geceleyin.

Gelin, bana bir tas su ver.
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DELİ KUŞUN ÖTTÜĞÜ
(Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Hey göklere duman durmuş dağlar hey
Değirmenin üstü her gün yel olmaz
Dinle ağa, dinle paşa, dinle bey
Sen söylersin o susar mı bell’olmaz.
Kızılırmak akar suyun içerler
Aç karnına yurttan yurda göçerler
Tarifeylen köprüsünü geçerler
Çamın başı yine kar mı bell’olmaz.
Olmaz artık olanlar böyle olsun
Yeni çağda mızrak çuvala girsin
Vergi dersin, ümük dersin, can dersin
Verdiler mi aldılar mı bell’olmaz.
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ADİLOŞ BEBENİN NİNNİSİ
(Ahmet Arif)

Doğdun,
Üç gün aç tuttuk,
Üç gün meme vermedik sana
Adiloş Bebem,
Hasta düşmeyesin diye,
Töremiz böyle diye,
Saldır şimdi memeye,
Saldır da büyü...
Bunlar,
Engerekler ve çıyanlardır,
Bunlar,
Aşımıza, ekmeğimize
Göz koyanlardır,
Tanı bunları,
Tanı da büyü...
Bu, namustur
Künyemize kazınmış,
Bu da sabır,
Ağulardan süzülmüş.
Sarıl bunlara
Sarıl da büyü...
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EL KAPILARI
(Hasan Hüseyin Korkmazgil)

Ay doğar bedir bedir
Yel eser ılgıt ılgıt
Sırıtır sıram sıram el kapıları
El kapıları da kölelik kapıları
Kul olur yiğit! Kul olur yiğit!
Ay doğar hilal hilal
Gün doğar devrim devrim
Yıkılır sıram sıram el kapıları
El kapıları da kölelik kapıları
Kurtulur yiğit! Kurtulur yiğit!
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KIZ ÇOCUĞU (Hiroşima)
(Nazım Hikmet)

Kapıları çalan benim
Kapıları birer birer,
Gözünüze görünemem
Göze görünmez ölüler.
Hiroşima’da öleli
Oluyor bir on yıl kadar,
Yedi yaşında bir kızım
Büyümez ölü çocuklar.
Saçlarım tutuştu önce,
Gözlerim yandı kavruldu,
Bir avuç kül oluverdim
Külüm havaya savruldu.
Benim sizden kendim için
Hiçbir şey istediğim yok,
Şeker bile yiyemez ki
Kâat gibi yanan çocuk.
Çalıyorum kapınızı
Teyze, amca, bir imza ver,
Çocuklar öldürülmesin
Şeker de yiyebilsinler.
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ALDIRMA GÖNÜL ALDIRMA
(Sabahattin Ali)

Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül aldırma
Dışarda deli dalgalar
Gelir duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül aldırma
Görmek istersen denizi
Yukarıya çevir yüzü
Deniz gibidir gökyüzü
Aldırma gönül aldırma
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Mahpus yata yata biter
Aldırma gönül aldırma
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah’a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül aldırma
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Dostların arasındayız!
Güneşin sofrasındayız!
Dağlarda gölgeniz göklere vursun,
göz göze
yan yana
durun çocuklar.
Taşları birbirine vurun çocuklar.
Doldurun çocuklar,
doldurun
doldurun
doldur içelim.
Başları
göklere
atalım
serden geçelim.
Heeey, nerden geçelim?
Yalnayak
koşarak
devlerin
geçtiği
yerden geçelim.

GÜNEŞİN SOFRASINDA SÖYLENEN TÜRKÜ
(Nazım Hikmet)

Dalgaları karşılayan gemiler gibi,
gövdemizle karanlıkları yara yara
çıktık, rüzgarları en serin
uçurumları en derin
havaları en ışıklı sıra dağlara.
Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu.
Önümüzde bakır taslar güneş dolu.
64

Heeey
hop
Heeey
hep
birden geçelim.
Doldurun çocuklar,
doldurun
doldurun,
doldur içelim.
Dostların arasındayız!
Güneşin sofrasındayız!
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KARLI KAYIN ORMANI
(Nazım Hikmet)

Karlı kayın ormanında
yürüyorum geceleyin.
Efkârlıyım, efkârlıyım,
elini ver, nerde elin?
Memleket mi, yıldızlar mı,
gençliğim mi daha uzak?
Kayınların arasında
bir pencere sarı sıcak.
Ben ordan geçerken biri
Amca, dese, gir içeri.
Girip yerden selâmlasam
hane içindekileri.
Yedi tepeli şehrimde
bıraktım gonca gülümü.
Ne ölümden korkmak ayıp,
ne de düşünmek ölümü.
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LEYLİM LEY
(Sabahattin Ali)

Döndüm daldan düşen kuru yaprağa
Seher yeli dağıt beni kır beni
Götür tozlarımı burdan uzağa
Yârin çıplak ayağına sür beni
Leylim ley, leylim ley
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Leylim ley, leylim ley
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil yüreğine sor beni
Leylim ley, leylim ley
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UYAN
Aşık İhsani

Uyan acılı kardeşim
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!
Uyanmak sana göredir
Sanma bu söz boş yeredir
Güneş doğmak üzeredir
Uyan, daha daha uyan!
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