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1 Mayıs

1 MAYIS

Bir mayıs gelmiş de sanki ne olmuş!
Alanlarda işçi güldü mü dersin?
Borçtan, açlıktan yüzleri solmuş!
Yüz güldüren ücret aldı mı dersin?

Her gelen yıl öncekinden kötüdür,
Ortaya koyduğu; beyni, etidir,
Sanma ki kazanan emek, yetidir!
Yazgısını yere çaldı mı dersin?

İşçi, emekçisi, tüm çalışanı;
Haykırsa da olur mu bir duyanı,
İş kazalarında yanıyor canı,
Yazgısı yüzüne güldü mü dersin?

Alanlara barikatlar kurulur,
Onun içine kitleler koyulur,
Ne göz görür ne sesleri duyulur,
Adalet yerini buldu mu dersin?

Şahin’im bunları her yıl yaşarım,
Haksızlığa karşı elbette varım,
Yetkililere olacak bir sorum:
Gözlerine uyku doldu mu dersin?

                        02 Mayıs 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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19 Mayıs

Yurdum; Mondros’la yok edilirken,
Sevr ile düşmanca pay edilirken,
İzmir, İstanbul… Üzüntüyle inlerken,
Bir güneştir yurduma 19 Mayıs!

19 Mayıs’a hep karşı çıktılar,
Atatürk’ü sinsi sinsi yıktılar,
Bağımsızlığın özüne sıktılar,
Bir güneştir yurduma 19 Mayıs!

Cumhuriyet’ten sonra 19 Mayıs,
Halktan çıkıyor mu duyulur bir ses?
Ülkemi kaplıyor kalınca bir sis,
Bir güneştir yurduma 19 Mayıs!

19 Mayıs; her yurttaşın coşkusu,
Unutmayın, devrimlere kuruldu pusu,
Demokrasi fidanı ister bir su,
Bir güneştir yurduma 19 Mayıs!

Atatürk dinlemez; ne soğuk ne kar,
Bugün de gençlik izinde akar,
Sanma ki yurtsever faşizmden korkar,
Bir güneştir yurduma 19 Mayıs!

Şahinim bu günler elbet geçecek,
Yanlış yapan iktidardan göçecek,
Özgürlüğü susamışça içecek,
Bir güneştir yurduma 19 Mayıs!

18 Ocak 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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23 Nisan

23 NİSAN

Karanlıktan aydınlığa,
Çıkıştır Yirmiüç Nisan,
Yok olmaktan var oluşa,
Varıştır Yirmiüç Nisan.

İsmi küçük, adı büyük,
O,Ulusal Egemenlik,
Olmamıştır sömürgelik,
Kalkıştır Yirmiüç Nisan.

Erkek, kadın, çocuk, genci,
Yaşasın tümü sevinci,
Yapalım ülkeyi inci,
Oluştur Yirmiüç Nisan.

Olmasın gam ile keder,
Daim birincilik güder,
Herkes onu tebrik eder,
Eriştir Yirmiüç Nisan.

İşçi, köylü ve çiftçisi,
Çoban, esnaf, emeklisi,
Duyulsun çevreden sesi,
Sunuştur Yirmiüç Nisan.

Varlığına sahip çıkmak,
Eskiyi kökünden yıkmak,
Sömürgeni yurttan kovmak,
Barıştır Yirmiüç Nisan.

Bayrağını dalgalandır,
Öz kaynağını canlandır,
İçteki devi uyandır,
Uçuştur Yirmiüç Nisan.

Eriştik doksan yılına,
Ser koyduk ilim yoluna,
Ver selamın sağ soluna,
Birleştir Yirmiüç Nisan.

Şahinim hep sevinelim,
Durmasın çalışsın elim,
İlkemdir fen ile bilim,
Biliştir Yirmiüç Nisan.

19 Nisan 2010/Mustafa Şahin-Malatya
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Gelin hep birlikte uğraş verelim,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde!
Kadını erkeğe eşit kılalım,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde!

Artık gündeme de gelmesin kota,
Olumlu da olsa onanmaz hata,
Çalışan kim ise erişsin kata,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde!

Kadın erkek sürgit eşit olmalı,
Başaran dünyaya ünün  salmalı,
Herkes bundan böyle ibret almalı,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde!

Başarı oranla asla ölçülmez,
Sayıyla kadının önü kesilmez,
Onların değerine paha biçilmez,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde!

Şahinim kadınlar her an başarır,
Onlar başardıkça herkes şaşırır,
İçten duygulanır gözler yaşarır,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde!

          07 Mart 2012/Mustafa Şahin/Malatya
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Açılım

Demokrasi zaten açık olmaktır,
Açılım, açılım niye açılım!
İyi, güzel ve doğruyu bulmaktır,
Açılım açılım niye açılım!

Demokrasi asla yarım olur mu?
Taşlar da yerli, yerini bulur mu?
Bağımsızlık, erdem kendin korur mu?
Açılım açılım yanıt açılım!

Yoksulluğu tümden kaldırdınız mı?
Kişilerin yüzün güldürdünüz mü?
Çıkar için halkı kandırdınız mı?
Açılım, açılım yanıt açılım!

Ağalık ve beylik aldı yürüdü,
Ah ile vah ile ömrüm çürüdü,
Emekçiyi, esnafı yerde sürüdü,
Açılım, açılım darda açılım!

Emekliyi sakın ağzına alma!
Ülkeyi, bütünlüğü zora salma!
Açılım takiyye kusura kalma!
Açılım, açılım hiçtir açılım!

Türk’ü, Kürd’ü, Laz’ı kalpten birleştik!
Çizilmiş sınıra durup yerleştik,
İlimle, fenle gelişip gürleştik,
Açılım, açılım niçin açılım!

Şahinim ayırmayınız milleti,
Ayrılır mı millet almış zilyedi,
Defedin gitsin koyman illeti,
Açılım, açılım olmaz açılım!

Mustafa Şahin 1
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Adalet

Haksızlığa uğradığın zamanda,
Ekmekle su kadar gerek adalet.
Güçlünün zulmüyle karşılaşmanda,
Ekmekle su kadar gerek adalet.

Adalet havadır ciğer şişirir,
Olgunlaştırır kişiyi pişirir,
Zalimin kulağını bil ki düşürür,
Ekmekle su kadar gerek adalet.

Çaresizi çaresidir adalet,
Umutla inan ki bulan fazilet,
Yerin bulduğunda durma şükür et!
Ekmekle su kadar gerek adalet.

Adalet olmadan barış olamaz,
Ona inanmayan yolun bulamaz,
Açlığa dayanır onsuz kalamaz,
Ekmekle su kadar gerek adalet.

Adaleti batsın dünyanın denir,
Yetimin, mazlumun hakkı da yenir,
İntikamla değil hukukla yunur,
Ekmekle su kadar gerek adalet.

Adaletli toplum ayakta kalır,
Gönüllerde güven yerini alır,
Herkes doğrunun yanında olur,
Ekmekle su kadar gerek adalet.

Şahinim bağımlı adalet olmaz,
Eşit olmadıkça ibresi durmaz,
Onunla dalaşan bil ki onmaz,
Ekmekle su kadar gerek adalet.

Mustafa Şahin 1
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Adalet Ve Demokrasi Haftası

Özgürlüklerimize sahip çıkalım,,
Adalet ve Demokrasi Haftası’nda!
Her yaştan, her cinsten birlik olalım,
Adalet Ve Demokrasi Haftası’nda!

Hak ve hukuk her gün tırpanlanırken,
Uğramış kadre daim sızlanırken,
Tek yumruk, tek yürek bak hızlanırken;
Adalet Ve Demokrasi Haftası’nda!

Şehitlerimizi içten analım,
Katillere amansız korku salalım,
Ayrı durmayalım birlik olalım
Adalet Ve Demokrasi Haftası’nda!

İnsan yüreğinde sevgi duymalı,
Saygıyı da gergef gibi oymalı,
Verdiği sözlerde kesin durmalı,
Adalet Ve Demokrasi Haftası’nda!

Şahinim bu ulus çok acı çeker,
Yersiz çekişmeler canını sıkar,
Nice saltanatı cesurca yıkar,
Adalet Ve Demokrasi Haftası’nda!

Mustafa Şahin 1
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Adaletsizsiniz

ADALETSİZSİNİZ

Haklılardan yana tavır koymazsan,
Gerçek bir zalim adaletsizsiniz.
Yanlış karar alıp ondan caymazsan,
Gerçek bir zalim adaletsizsiniz.

Yoksulu ezip de varsıl seversen;
Helali bırakır kul hakkı yersen,
Yolsuzluğa karşın bana ne dersen,
Gerçek bir zalim adaletsizsiniz.

Alın teri değerini bilmezsen,
Ağlayanın gözyaşını silmezsen,
Gerçek tanıklığa koşup gelmezsen,
Gerçek bir zalim adaletsizsiniz.

Arsızı, hırsızı görmez olursan,
Yurttaşı kaz gibi durmaz yolarsan,
Taşı bağlar, köpekleri salarsan,
Gerçek bir zalim adaletsizsiniz.

Şahinim onurun korursan eğer,
Dünyada biçilmez eşsiz bir değer,
Başın yükselerek göklere değer,
Derler işte an: Adalet sizsiniz.

24 Nisan 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Akıllı Adam

Barış, barış diyerek barış olmaz,
Barış da akıllı adam isidir!
Bu Dünya zalimlere kesin kalmaz,
Barış da akıllı adam isidir!

Nerede zenginlik gözün orada,
Gâh orada, gâh şurada, gâh burada;
Ezer isen eremezsin murada,
Barış da akıllı adam isidir!

İnsanları durmadan ayırırsan,
Varsılları sırtından sıvazlarsan,
Yoksula kapıları kapatırsan,
Barış da akıllı adam isidir!

Sömürüdür anlaşmazlığın başı,
Öğrenmenin, direncin yoktur yaşı,
Akıtıp durma gözlerden yaşı,
Barış da akıllı adam isidir!

Yasaları yapar, kendin çiğnersin,
Zalime karşı bilerek sinersin,
Bana  dokunmuyor deyip tünersin,
Barış da akıllı adam isidir!

Şahinim amacım doğruyu yazmak,
Sömürgenlerin moralinibozmak,
Sorunları anlaşma ile çözmek,
Barış da akıllı adam isidir!

Mustafa Şahin 1
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Altmış Yaşım Merhaba

Günler, aylar, yıllar geçti de gitti,
Gelip çattı altmış yaşım merhaba!
Saçlarım aklaşıp göz ferim gitti,
Gelip çattı altmış yaşım merhaba!

Eski yürek, eski gücüm kalmadı;
Bugün, yarın derken sabrım kalmadı;
Ümitlendim, emelim gerçek olmadı;
Gelip çattı altmış yaşım merhaba!

Adım adım geleceğe yürüdüm,
Bazen aç, bazen tokça göründüm;
Yazgıma yerindikçe yerindim,
Gelip çattı altmış yaşım merhaba!

Bugün, dünden daha iyi gelmedi;
Sevinip de kahkahayla gülmedi,
Hiç kimseye kötülüğü bilmedi,
Gelip çattı altmış yaşım merhaba!

Şahinim yoksunluk sürüp gidecek,
Kimler ağlayıp da kimler gülecek,
Gün gelecek o da sessiz ölecek,
Gelip çattı altmış yaşım merhaba!

                     10 Ocak 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Anayasa

Bugünlerde hep dillerde dolaşır,
Topluma yapalım bir anayasa!
Kafalar da karıştıkça karışır,
Topluma yapalım bir anayasa!

Kimisine bol kimisine dardır,
Ama mutlaka anayasa vardır,
Ezmeyi, ezilmeyi tümden durdur,
Topluma yapalım bir anayasa!

Durmaksızın değişiklik yapıldı,
Güçler ayrılığı yere çakıldı,
Budandıkça ilgisizce bakıldı,
Topluma yapalım bir anayasa!

Sosyal devlet ilkesi de olmasın,
Laiklik asla özünü bulmasın,
Varsıl, egemene çelme takmasın,
Topluma yapalım bir anayasa!

Hani nerde kefilli anayasa,
Budandı, kırıldı kalmadı tasa,
Değiştir ulus boğulsun yasa,
Topluma yapalım bir anayasa!

Şahinim tarih durmadan ilerler,
İlerlemeye karşı çıkan geriler,
Her ulus yazgısın kendi belirler,
Topluma yapalım bir anayasa!

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anayasa2

Tasada kıvançta birlik olmalı,
Gönüllere taht kursun Anayasa!
Herkes kendini orada bulmalı,
Ayırıma son versin Anayasa!

Eşitlik, özgürlük, adalet olsun,
Olabilir değil, olurlu olsun,
Herkes orada yerini alsın,
Ayrılığa son versin Anayasa!

Egemenlik elbet ulusun olsun,
Halka erinç, gönençle ümit versin,
Kırgınlıklar artık geride kalsın,
Aydınlığa yol açsın Anayasa!

Yargı, yasama, yürütme ayrılsın,
Kırmızıçizgiler yerinde kalsın,
Görev yarışında yerini alsın,
Dirliğe yol açsın Anayasa!

Anayasa’ya sık dokunulmasın,
Sivildi, değildi konu olmasın,
Rafta değil, yaşamda yeri olsun,

Şahinim der söylenecek söz çoktur,
Tüm toplumu kaplaması bir haktır,
İş, ekmek, özgürlük gibisi yoktur,
Onlara da can versin Anayasa!

Mustafa Şahin 1
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Anımsa

ANIMSA

Yolsuzluk, hırsızlık olmuş diz boyu;
Anımsa mebusum andın anımsa!
Şaşırma, öncülden geliyor huyu!
Anımsa mebusum andın anımsa!

Nereye tutunsan, gelir eline;
Kapılıp gidersin, nefsin seline;
Sanmayın sorulmaz, gerçek biline;
Anımsa mebusum andın anımsa!

Bugün ona, sana gelir sırası;
Alnına yapışır rüşvet karası,
Açılır kapanmaz azmış yarası,
Anımsa mebusum andın anımsa!

Halk katılımının önünü açın,
Ülke yüzeyine ışıklar saçın,
Artık uyumayıp gözünüz açın,
Anımsa mebusum andın anımsa!

Bakan hırsız ise oğlu durur mu?
Mazlumun gözyaşı akar kurur mu?
Dürüst isen ‘istifa et’ olur mu?
Anımsa mebusum andın anımsa!

Şahinim yazarsam sayfalar yetmez,
Yoksulun, yoksunun çilesi bitmez,
Uykumu kaçırır usumdan gitmez,
Anımsa mebusum andın anımsa!

       19 Aralık 2013/Mustafa Şahin-Malatya

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anlamaya Bak

Geliyor yine bir On Kasım günü,
Ağlamayı bırak anlamaya bak!
Unutma geçmişteki acı dünü,
Ağlamayı bırak anlamaya bak!

Devrimler oldu acımasız yaz boz,
Gericinin elinde büyük bir koz,
Gülümsüyor baksana kinci yobaz,
Ağlamayı bırak anlamaya bak!
İnce ayrıntılara dalıp kızma,

Laikliği sakın ha sakın bozma,
Haksızlığa da karşı susa yazma,
Ağlamayı bırak anlamaya bak!

ATATÜRK’ te daim yok ben vardır biz,
Kalkınmaya vermiştir sonsuz bir hız,
Bunlara karşın neler yaptınız siz,
Ağlamayı bırak anlamaya bak!

Halkçılık halkı bir güzel sevmektir,
Birlikte ağlayıp hem de gülmektir,
Korkusuz onlara sahiplenmektir,
Ağlamayı bırak anlamaya bak!

Yurttaşı birbirinden ayırmayın,
Olanları fark etmez de sanmayın,
Olanca sessizliğine kanmayın,
Ağlamayı bırak anlamaya bak!

Gün gelir bulanık sular durulur,
Azmış yaralara sargı vurulur,
Hırsızdan, arsızdan hesap sorulur,
Ağlamayı bırak anlamaya bak!

Şahin’ im yazmaların bir sonu yok,
Almış başını gidiyor sorunlar çok,
Timsah gözyaşlarına da karnım tok,
Ağlamayı bırak anlamaya bak!
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Arıyorum

ARIYORUM

Görürseniz haber verin,
Arıyorum adaleti.
Açtığı yara çok derin,
Arıyorum adaleti.

Aldı başını uz gitti,
Çoğunu evinden etti,
İnsan olan isyan etti,
Arıyorum adaleti.

Adalet hakkı herkesin,
Ver ki olsun bir nefesin,
Duy içten bir “oh” sesin!
Arıyorum adaleti.

Haklı haksız karışmasın,
Hiçbir leke bulaşmasın,
Ak değil de apak olsun,
Arıyorum adaleti.

Aramaz hakkın öldürür,
İyi hal deyip indirir,
Onamı var der güldürür,
Arıyorum adaleti.

Kesse parmak acımayan,
Gerçekleri hiç boğmayan,
İçi içine sığmayan,
Arıyorum adaleti.

Şahinim âşık olurum,
Yoluna kurban olurum,
Bulunca selam dururum,
Arıyorum adaleti.

10 Şubat 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Artıyor Özlem

Yetmiş sekizde ayrılmıştım candan,
Günbegün artıyor özlemin abim,
Eller ne bilir ki bu onmaz acıdan,
Günbegün artıyor özlemin abim.

Sen gideli yaşadım mı bilmedim,
Doya doya içten içe gülmedim,
Gözyaşımı mendil ile silmedim,
Günbegün artıyor özlemin abim.

Yaşam boyu bana kol kanat gerdin,
Faşistler de seni yok eder derdin,
Bu uğurda kendi canını verdin,
Günbegün artıyor özlemin abim.

İlim ve irfandı senin amacın,
Cumhuriyet’ti senin öz ilacın,
Aydınlanmak, aydın olmaktı suçun,
Günbegün artıyor özlemin abim.

Yaşamda az rastlanırdı eşine,
Çok özen gösterirdin tüm işine,
Koymadılar tam eresin düşüne,
Günbegün artıyor özlemin abim.

Şahin’ im bu yazmakla bitmez,
Bu ciğer acısı serimden gitmez,
Umarım katiller menzile yetmez,
Günbegün artıyor özlemin abim.

.
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Aydınlık Günler

Her günümüz üzünçlü, gözler yaşlı,
Dağılıp gitmez mi karanlık günler!
Gidecek çok yol var: Dikenli, taşlı;
Uzak mıdır bizden aydınlık günler!

Ufkumuzu kara bulut kaplarken,
Gerçekleri halktan kasten saklarken,
Her gün bir yolsuzluk kapı çalarken,
Uzak mıdır bizden aydınlık günler!

Emekli, emekçi perişan olmuş,
Etraf yalancıyla kapkaççı dolmuş,
Önce mi böyleydi şimdi mi olmuş,
Uzak mıdır bizden aydınlık günler!

Her gün bir felaket her gün bir terör,
Bakan gözler bunu kaçırmaz görür,
İnsanca yaşatmaz, kalleşçe sürür,
Uzak mıdır bizden aydınlık günler!

Ahlaksızlık, cinnet aldı yürüdü,
Hak etmeden yemek hırsı bürüdü,
Haklıyı, doğruyu yerde sürüdü,
Uzak mıdır bizden aydınlık günler!

Şahinim yok mu bir ışık, bir umut;
Soyut olanlardan çıksın bir somut,
Yapılan zulümleri birden unut,
Uzak mıdır bizden aydınlık günler!
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Aymaz

Gel o devrimlere deme travma,
Çok daha korkunç sarsılırsın aymaz,
Yaptığın yanına kalacak sanma,
Yıkılır gidersin tahtından aymaz!

Atatürk düşmanı bu yurttan kovdu,
Tüm yenilikleri ulusa sundu,
Devrim düşmanlarını bir bir saydı,
Onlardan birisi sen misin aymaz!

Boşuna uğraşma devrim sürecek,
Tüm inananlar da bunu bilecek,
Sonunda da güzel günler doğacak,
Gölge etme aydınlıklara aymaz!

Senden öncekiler bunu öğrendi,
Devrimciler yobazlığa bilendi,
Sabrım tükeniyor diye söylendi,
Ne olur tahrikten uzaklaş aymaz!

Şahin’ im yürekten birlik olursa,
Sorumlular sorumluğun bilirse,
Akıl bağnazlığa üstün gelirse,
Orda biran bile kalmazsın aymaz!
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Ayrımcılık,bencillik,saldırganlık

AYRIMCILIK, BENCİLLİK, SALDIRGANLIK

Üç şey vardır: Birbirinden belalı,
Ayrımcılık, bencillik, saldırganlık!
Uluslar hiç onmaz onu bulalı,
Ayrımcılık, bencillik, saldırganlık!

Ayrımcılık insanları bitirir,
Bencillik saygıyı alır götürür,
Saldırganlık ömür koymaz tüketir,
Ayrımcılık, bencillik, saldırganlık!

Ayrımcılık yapılır ırk, din ile,
Bencillik de para ile pul ile,
Saldırganlık silah ile top ile,
Ayrımcılık, bencillik, saldırganlık!

Ayrımcılık varsa birlik olur mu?
Bencillik olursa dirlik olur mu?
Saldırganlık varsa bunlar olur mu?
Ayrımcılık, bencillik, saldırganlık!

Üçü birlikteyse esenlik olmaz!
İnsanın insana güveni kalmaz!
Yalan baş tacıdır doğruluk olmaz!
Ayrımcılık, bencillik, saldırganlık!

Şahinim bunlara olanak verme!
Birlik ile dirlikten uzakta durma!
Zalimle bir olup mazluma vurma!
Ayrımcılık, bencillik, saldırganlık!
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Babalarda Ağlıyor

Yine Hakkâri’den şehit haberi,
Değil ana, babalar da ağlıyor!
İnan, yakıyor tüm yürekleri,
Değil ana, babalar da ağlıyor!

Kim veriyor zalimlere silahı,
Gündüz külah giyer, gece silahı;
Acımadan vurur, bilmez Allah’ı,
Değil ana, babalar da ağlıyor!

Sözde sevinmiştik Babalar Günü;
Acıyla yoğruldu, görmez düğünü,
Saplanıp kalmış, bilmez dününü;
Değil ana, babalar da ağlıyor!

Bilmez misin bütün ulus ağlıyor,
Her şehit haberi yürek dağlıyor,
Silah tacirleri karlar sağlıyor,
Değil ana, babalar da ağlıyor!

Meclis yazgısına neşter vurmalı,
Silahlı çatışma derhal durmalı,
Şahinim açılan yarayı sarmalı,
Değil ana, babalar da ağlıyor!

20 Haziran 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Bahar Gelince

Cansız olan toprak yeşerir durur,
Güneş tüm canlılara özünden vurur,
Genç âşıkların kalbi küt küt vurur,
Coşkular çoğalır bahar gelince!

İşçi, emekçi bayramını kutlar;
Ağaçta tomurcuk durmayıp çatlar,
Koyun kuzusuyla kırlarda otlar,
Doğa canlanıyor bahar gelince!

Yağmur yağar çayır çimen yeşerir,
Koyun, kuzu karışarak meleşir,
Çoban, çiftçi üreterek üleşir;
Çuvallar doluyor bahar gelince!

Yeşilin her tonu doğayı süsler,
Yağar yağmur akarsuları besler,
Uç veren her filiz umudu besler,
Korkular dağılır bahar gelince!

Şahinim yaşamdan umudun kesmez,
Sımsıkı sarılır canından bezmez,
Bağırır, çağırır kimseye küsmez;
Sevince boğulur bahar gelince!

09 Mayıs 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Barış Egemen Olsun

BARIŞ EGEMEN OLSUN

Dört bir yanı sarmış savaş rüzgârı,
Dünyamıza barış egemen olsun!
Aç gözlü tacirler etmesin karı,
Dünyamıza barış egemen olsun!

Herkes birbirine saygılı olsun,
Haklı ile haksız yerini bulsun,
Silaha harcanan paralar dursun,
Dünyamıza barış egemen olsun!

Savaşta insanlar kara bağlıyor,
Ateş düşüp yürekleri dağlıyor,
Silah tacirleri karlar sağlıyor,
Dünyamıza barış egemen olsun!

Durmadan savaşa lanetleri et,
Kötülüklere çeksen yıkılmaz set,
Haklı değil ise “savaş cinayet! ”
Dünyamıza barış egemen olsun!

Savaşla gelinmez mutlu bir yere,
Milyonlarca insan can vere vere,
Görev düşer Birleşmiş Milletlere,
Dünyamıza barış egemen olsun!

Savaşlarda gülenler de olur az,
Acıklı hava çalar durmadan saz,
Ne olur insanlık gülsün azbiraz,
Dünyamıza barış egemen olsun!

Şahinim gün gelir savaşlar biter,
Dağlarında nergis sümbül gül biter,
Ağlamasın artık analar yeter,
Dünyamıza barış egemen olsun!

           28 Haziran 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Barış Günü'nde

Gelin birlik olalım,
Dünya Barış Günü’nde!
Dost olup dost kalalım,
Dünya Barış Günü’nde!

Kinleri unutalım,
El ele tutuşalım,
Doğruya yürüyelim,
Dünya Barış Günü’nde!

Acıyı unutmadan,
Yenisini katmadan,
Dostları da satmadan,
Dünya Barış Günü’de!

Savaşlardan uzak dur,
Kışkırtıcıyı sustur,
Uyuyanı uyandır,
Dünya Barış Günü’nde!

Yalanlara kanmasan,
Elemlere yanmasan,
Tuzaklara basmasan,
Dünya Barış Günü’nde!

İyiye, güzele koş,
Hayaller kurma boş,
Gönüller dolusu coş,
Dünya Barış Günü’nde!

Çatışmalar son bulsun,
Herkes dost kardeş olsun,
Kötü pişmanlık bulsun,
Dünya Barış Günü’de!

Şahinim bu umutla,
Doğru yolu tutmakla,
İnsanları kucakla,
Dünya Barış Günü’nde!
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Baş Örtüsü

Anam da giyerdi baş örtüsünü
Ele güne açmak için giymedi
Allah'a inandı dini bütündü
Amma Hak'tan kaçmak için giymedi

Beyaz saçı serin serin tarardı
Bilirdi örtünmek neye yarardı
Edebiyle siyah poşu sarardı
Vasington'a uçmak için giymedi

Anlardı iffeti korumaz örtü
İçine yansımış böyle bir dürtü
Ne Kur'an'nın ne de kafirin şartı
Fiyakalar satmak için giymedi

İman örtülmezdi bunu bilirdi
Gene de tarladan örtük gelirdi
Güzellere bayılırdı ölürdü
Gizli gizli göçmek için giyinmedi

Gençliğinde al yeşildi yazması
Bir de elinde kürek ile kazması
''Kötü'' derdi ''kapalının azması''
Hak'ka paha biçmek için giymedi

Adı: ''Döndü'' idi, ama dönmedi
Doksan yıldır isiklari sönmedi
Başında yazmadan hiç utanmadı
Istiklalden geçmek için giymedi

Ak sütünü içtim ben o gelinin
Ekmeğini yedim çatlak elinin
Yakasindan tutup dünya dölünün
Ahirete geçmek için giymedi

Anamdır yazmalı, bugünde dünde
Bu kutsal yazgıdır MAHZUNİ sende
Cumhuriyet kuran, Meclis içinde
BİR ŞEYTANI SEÇME İÇİN GİYMEDİ.

Mahzuni Şerif '98
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Belli Değil

Nedir bu kargaşa nedir bu şiddet,
Suçlu belli değil, suç belli değil!
Halini sorsan başlıyor hiddet,
Şaka belli değil, öz belli değil!

Çalışır, çalışır karnı doymuyor,
Bunun nedenini sorup durmuyor!
Yetkilisi derdine umar olmuyor,
Çare belli değil, dert belli değil!

Karanlık bastırmış yol görünmüyor,
Varsıl da yoksul gibi sürünmüyor,
Onca sorun varken gülüşülmüyor,
Gülen belli değil, gül belli değil!

Gittikçe biniyor dert dert üstüne,
Ezilen ezilsin bundan kime ne!
Gelecekte kim ağlaya sevine,
Sevinç belli değil, dağ belli değil!

Şahinim bu günler biter mi dersin?
Yakınan dertliyle elbette birsin,
Acıyla kavrulan da bir devran sürsün!
Acı belli değil, dem belli değil!

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bıktık Artık

Gelin canlar bir olalım,
Ayrılıktan bıktık artık!
Çevreye haber salalım,
Ayrılıktan bıktık artık!

İktidar muhalefeti,
Bitirin kini nefreti,
Birleştirin bu milleti,
Ayrılıktan bıktık artık!

Bir ağaçta dallar gibi,
Birleşecek yollar gibi,
Sıkı saran kollar gibi,
Ayrılıktan bıktık artık!

Çıkalım sağlıklı yola,
Sorunlara umar bula,
Selam verin sağ ve sola,
Ayrılıktan bıktık artık!

Özlenir oldu tüm birlik,
Kalmasın n’olur ikilik,
Ülkeme yerleşsin dirlik,
Ayrılıktan bıktık artık!

Şahinim candan sevelim,
Elinden tutmalı elim,
Semeresini derelim,
Ayrılıktan bıktık artık!

29 Şubat 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Bilmiyorum

BİLMİYORUM

Bilmiyorum ne yazmalı,
Beyaz kâğıt önündeyim.
İçip içip de sızmalı,
Beyaz kâğıt önündeyim.

Kimi bezgin kimi ezgin,
Yazdırıyor ruhsal sezgin,
Hem sevinçli hem de üzgün,
Beyaz kâğıt önündeyim.

Bakmalı güne ümitle,
Git ileriye gelgitle,
Gözü kara ol yiğitle,
Beyaz kâğıt önündeyim.

Yatıyorlar yok ki suçu,
Tümü ağarttı bak saçı,
Bakacak ta var mı açı,
Beyaz kâğıt önündeyim.

Olanlara bak göz ile
Gerçekleri bile bile,
Haksızlığı getir dile,
Beyaz kâğıt önündeyim.

Nerde kaldı bu adalet,
Bulamazsan et şikâyet,
Haksızlığa çek çelik set,
Beyaz kâğıt önündeyim.

Yükselt sesin sessiz kalma,
Sonra saçın başın yolma,
Dünya budur etme bulma,
Beyaz kâğıt önündeyim.

Şahinim doğru ararım,
Hem ararım hem sorarım,
Yorulmadan da yazarım,
Beyaz kâğıt önündeyim.

20 Şubat 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Bir Ağaç Gibi

Durmadan gelişsin insan sevgisi,
Bahçede yetişen bir ağaç gibi!
Dört bir tarafta duyulsun sesi,
Dalına kuş konmuş bir ağaç gibi!

İnsanı insandan ayırmayalım,
Benliğe uyup kayırmayalım,
Tümüne eşitce el uzatalım,
Tek kökten beslenen bir ağaç gibi!

İnsan eğitilir uzunca yılda,
Çok emek çekilir bu uzun yolda,
Kalmasın açıkta bulmalı dulda,
Gölgesi gür olan bir ağaç gibi!

İnsanları içtenlikle sevmeli,
Her birine gerçek değer vermeli,
Erinç, gönenç dolu yaşam sürmeli,
Uzanıp dallanan bir ağaç gibi!

İnsanlar arası kin, öfke bitsin;
Tencere kaynayıp bacalar tütsün,
Barış, kardeşlik sonsuza gitsin;
Özgürce serpilen bir ağaç gibi!

Şahinim kalplere sevgi ekilse,
Bilinçsizlik temelinden sökülse,
El ele tutuşup halay çekilse,
Rüzgârla salınan bir ağaç gibi!
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Bir Gün

BİR GÜN

Günler gelir kara kara,
Kara günler geçer bir gün!
Açtı yüreklerde yara,
Kara günler geçer bir gün!

Ne hacısı ne hocası,
Ne genci ne kocası,
Hepsi gider kalır yası,
Kara günler geçer bir gün!

Ne edesi ne dedesi,
Kısılmış çıkamaz sesi,
Burnundan solur nefesi,
Kara günler geçer bir gün!

N’oldu bu topluma n’oldu?
Seslerini keser oldu!
Gözlerim yaş ile doldu,
Kara günler geçer bir gün!

Suç yok ki suçlusu olsun,
Varsın zindanlara dolsun!
Zulmeden Allah’tan bulsun,
Kara günler geçer bir gün!

Haklı haksız karıştıkça,
Kazançları kırıştıkça,
Bilinçsizce sırıttıkça,
Kara günler geçer bir gün! !

Her yan karaya boyandı,
Giz değildir, bu ayandı;
Bıçak kemiğe dayandı,
Kara günler geçer bir gün!

Şahinim yazdı yazacak,
Hain kuyusun kazacak!
Bir er oyunu bozacak,
Kara günler geçer bir gün!

  27 Kasım 20012/Mustafa Şahin-Malatya
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Birliği Değil

Küçüldük inadına hiç durmadan,
Baraj için kafa bile yormadan,
Niçin birliği arayıp sormadan,
Seçtik ayrılığı, birliği değil!

Sayıdır barajı elbet aşıran,
Sonuç karşısında tümden şaşıran,
Yanlış taktiklerdir sabrı taşıran,
Seçtik ayrılığı, birliği değil!

İlkeleri unutup kişiye çattık,
Sandığa gömülüp çalımı attık,
Sonunda acımsı hapları yuttuk,
Seçtik ayrılığı, birliği değil!

Kazanımlar birer birer yok oldu,
Tiyatro değil, ceza evi doldu;
Dakikalar saat, saat yıl oldu;
Seçtik ayrılığı birliği değil!

“Egemenlik kayıtsız ulusundur.”
Onların çoğunluğu kafese kondu!
Mühür kimde ise hüküm onundu,
Seçtik ayrılığı, birliği değil!

Şahinim bu günler geçip gidecek,
Haklılar da bir gün bayram edecek,
Suçlu ceza görüp, suçsuz gülecek;
Seçtik ayrılığı, birliği değil!

30 Mayıs 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Bölüne Bölüne

BÖLÜNE BÖLÜNE

Kurtuluş yok tek başına diyorsun,
Bölüne bölüne mi olacak bu?
Servetin üstüne servet koyarsın,
Bölüne bölüne mi olacak bu?

Göz boyamada bil ki üstüne yok!
Yalan bir tek değil sonsuzca çok,
Gidişin hal değil,gör sonun da yok!
Bölüne bölüne mi olacak bu?

Hak, hukuk, özgürlük dersin durmadan;
İlime, bilime kafa yormadan;
Ne,nerede, niçin,  kimle sormadan;
Bölüne bölüne mi olacak bu?

Yalana dolana sakın inanma,
Gerçekten ayrılıp odlara yanma,
Kurtuluş gününü yakın san ama,
Bölüne bölüne mi olacak bu?

Şahinim düşünür akla yorurum,
Gerçeği arayıp sorar bulurum,
Birlik olunmazsa bay mı olurum,
Bölüne bölüne mi olacak bu?

     20 Eylül 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Can Yakanlar

CAN YAKANLAR

Dünyada durmadan hızla artıyor,
Can yakanlar, zalimlerle caniler!
Hak terazisini yanlış tartıyor,
Can yakanlar, zalimlerle caniler!

Haksız yaygarada haklıysa susmuş,
Para baş tacıdır emek yok olmuş,
Meydanı boş bulup coştukça coşmuş,
Can yakanlar, zalimlerle caniler!

İşine gelince sever görünür,
Bazen demokratmış gibi övünür,
Bir de masumane olur dövünür,
Can yakanlar, zalimlerle caniler!

Çıkarı var ise bağrına basar,
Çıkardan yoksunsa kinini kusar,
Bununla yetinmez asar mı, asar?
Can yakanlar, zalimlerle caniler!

Şahinim sevgiden yoksunsa kişi,
Sağa sola saldırmaktır tek işi,
En yaşamsal yere batırır şişi,
Can yakanlar, zalimlerle caniler!

08 Ocak 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Ceninim

Amma çok sevenim varmış dünyada,
Bırakınız bari rahimde yatam!
İstemem asla düşmeyeyim yâda,
Bırakınız bari rahimde yatam!

Dünyaya gelenler geldi de n’oldu,
Kimi kaza terör kurbanı oldu,
Nice canlar saçın başını yoldu,
Bırakınız bari rahimde yatam!

Kiminin fetvası başım üstüne,
İstemezler beni acep kasıt ne?
Bıraksalar beni gelirim yine,
Bırakınız bari rahimde yatam!

Benden sorumlu olan iki kişi,
Büyürüm elbette doğanın işi,
Kendini bilirse olgundur kişi,
Bırakınız bari rahimde yatam!

Dünyada binlerce cana kıyarlar,
Belki işkenceden biraz cayarlar,
Değil beni, onları da duyarlar;
Bırakınız bari rahimde yatam!

Ceninden son nefese duyun saygı,
Artsın azalmasın bu güzel duygu,
İnanırsak candan kalır mı kaygı?
Bırakınız bari rahimde yatam!

Şahinim burada son söz ilimin,
Dört ucu da suya gitti kilimin,
Çok söz gelir ucuna dilimin,
Bırakınız bari rahimde yatam!

                   06 Haziran 2012
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Cumhuriyet Bayramı

Tasada kıvançta bir olmak için,
Törenler iptal edilmemeliydi!
Başın eğik değil dik durmak için,
Törenler iptal edilmemeliydi!

Asker cumhuriyet için ölüyor,
Deprem ki doğaldır her can biliyor,
Hain memleketi gün gün bölüyor,
Törenler iptal edilmemeliydi!

Törenin iptali ne yarar verdi?
Depremzede derdi herkesin derdi!
Cumhuriyete kan veren ne derdi?
Törenler iptal edilmemeliydi!

‘Bayram kutlamak’ göbek atmak değil!
Elinde kadehle haykırmak değil,
Cumhuriyet önünde saygıyla eğil,
Törenler iptal edilmemeliydi!

Şahinim söylenecek sözler çoktur,
İptale hak veren özrün yoktur!
Cumhuriyete saldırı bir oktur,
Törenler iptal edilmemeliydi!
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Cumhuriyettir

CUMHURİYETTİR

Onurunla yaşamak istiyorsan,
Kanat gereceğin cumhuriyettir!
Bağımsız olmaya elzem diyorsan,
Kanat gereceğin cumhuriyettir!

İşçisi, köylüsü ile kentlisi,
Tümünün özgürce çıkmalı sesi,
Olmak için kimsesizin kimsesi,
Kanat gereceğin cumhuriyettir!

Baraj, yasaklar ve korku kalkmalı,
Herkes hiyerarşik görev almalı,
Hedef barış kardeşlik olmalı,
Kanat gereceğin cumhuriyettir!

Kimse kimseye yan göz bakmasın
Bilmediği işe burnun sokmasın,
Çiçekler açsın, kanlar akmasın,
Kanat gereceğin cumhuriyettir!

Emek verenleri saygıyla yâd et,
Yuksula, düşküne durma yardım et,
Kolay mı kuruldu bu cumhuriyet,
Kanat gereceğin cumhuriyettir!

Şahinim ATATÜRK büyük önderdi,
Ben ulusum için hep varım derdi,
O olmasa ulus çok bedel öderdi,
Kanat gereceğin cumhuriyettir!
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Çağdaş Kuşak

ÇAĞDAŞ KUŞAK

Çağdaş bir kuşak yetiştirmeliyiz:
“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür! ”
Kinle nefreti yürekten silmeliyiz:
“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür! ”

Emeğe, ürüne, sanata değer;
Elbette verirsen her şeye değer,
Boynun bükük kalmayacaksan eğer:
“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür! ”

Karanlığa karşın ayık olalım,
Yurdun her yanına ilim yayalım,
Gerçek aydınına saygı duyalım:
“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür! ”

‘İlimden gitmezsen sonun karanlık’
Vurgun yemiş gibi olursun alık!
Düşünmezsen bil ki gelmez aydınlık:
“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür! ”

Şahinim der hak bildiğin yolunda,
Kalmazsa da kimse sağla solunda,
Herkes düşünmeli Anadolu’da:
“Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür! ”

 19 Kasım 2012/ Mustafa Şahin-Malatya
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Çağın Annesi

ÇAĞIN ANNESİ
           -Edirne’deki Annemize-

İş makinesi önüne yatarsın,
Değil yılın, oldun çağın annesi.
Çocukların ellerinden tutarsın,
Değil yılın, oldun çağın annesi.

Durmaksızın yeşillere kıyarlar,
Harıl harıl yoksulları soyarlar,
Halkı anlamaz yerine koyarlar,
Değil yılın, oldun çağın annesi.

Yeşile kıyanın dersini verdin,
Güzel çocuklardı senin tüm derdin,
Haksız olanı devirdin, serdin;
Değil yılın, oldun çağın annesi.

Özlem duyar olduk kentte yeşile,
Kârlar için durmadan çevirdik hile,
Konamaz ağaca bir serçe bile,
Değil yılın, oldun çağın annesi.

Duyunca olanı gözlerim doldu,
O güzel bahçede çiçekler soldu,
Böyle değil idik bize ne oldu,
Değil yılın, oldun çağın annesi.

Kıymayın beyler ağaçlar büyüsün,
İnsanlar hep gölgesinde yürüsün,
Cıvıldaşsın kuşlar dalda ses versin,
Değil yılın, oldun çağın annesi.

Şahinim kentler ağaçla dolsun;
Yeşile kıyanlar belasın bulsun,
Duyarlı anneye can feda olsun,
Değil yılın, oldun çağın annesi.

03 Nisan 2014/Mustafa Şahin-Malatya
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Çalışana Yok  Vekil

Gözüm aylığında değildi, ama
Sana var da çalışana yok vekil.
Çalışanın gücü kaldı mı zamma,
Sana var da çalışana yok vekil.

Bütün çalışmalarını izledim,
Çoğunuzun niyetini gözledim,
Hakla hukuku, inan, çok özledim;
Sana var da çalışana yok vekil.

Esnaf, köylü, emekçiyi unutma,
Çalışanla vurguncuyu bir tutma,
Hesabı sorulur yabana atma,
Sana var da çalışana yok vekil.

Emekli intibak isteyip durur,
İş bulamamaksa gençleri vurur,
Geliri yoksa olur mu gurur,
Sana var da çalışana yok vekil.

Şahinim yazsam bir yararı olur mu?
Boş akan muslukla bakır dolar mı?
Çalışana yoksa sana olur mu?
Sana var da çalışana yok vekil.

               26 Aralık 2011/Mustafa Şahin-Malatya
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Çanakkale, Çanakkale

ÇANAKKALE, ÇANAKKALE

Güzeldir her bir kent gibi,
Çanakkale, Çanakkale…
Değerlidir altın gibi,
Çanakkale, Çanakkale…

Savaşlarda acı çekti,
Gençleri toprağa ekti,
Dünyada geçilmez, tekti;
Çanakkale, Çanakkale…

Anafarta, Conkbayır’ı,
İnlettiler zarı zarı,
Arşa yükselir efkârı,
Çanakkale, Çanakkale…

Havada mermi uçuşur,
Şehit düşer, can tutuşur;
Düşmanların hep kaçışır,
Çanakkale, Çanakkale…

Emperyalizmin tek amacı,
Sisler sarmış her bir yanı,
Türk’ü sanır hep umacı,
Çanakkale, Çanakkale…

Her zaman düşmanın çoktur,
Kirpiklerin haine oktur,
Tarihte benzerin yoktur,
Çanakkale, Çanakkale…

Kurtuluşun önsözüdür,
İstanbul’un cam gözüdür,
Şahinimin son sözüdür,
Çanakkale, Çanakkale…

01 Aralık 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Çanakkale’ de

ÇANAKKALE’DE

Her bir yanı ayrık gibi sardılar,
Askerleri öz yurduna saldılar,
Savunmanı görüp şaşa kaldılar,
Vermedi geçiti Çanakkale’de…

Koç yiğidi kınalayıp saldılar,
Öğrenciyi sınıf sınıf aldılar,
Siperlerde ölümüne durdular,
Vermedi geçiti Çanakkale’de…

Anzak’ın orada ne idi işi,
Düşünemez miydi bunu bir kişi,
Vatanı uğruna batırdı şişi,
Vermedi geçiti Çanakkale’de…

Düşmanı sandı ki istila etti,
Komutan askerle orada bitti,
Tek Mustafa Kemal onlara yetti,
Vermedi geçiti Çanakkale’de…

Denizde, karada döküldü kanlar,
Derin üzüntüye daldı tüm canlar,
Gerçeğe dönüştü; rüyalar, zanlar,
Vermedi geçiti Çanakkale’de…

Askerimiz şanlı destanlar yazdı,
Düşmanına dahi gömütler kazdı,
Şahinim ne yazsam bilin ki azdı,
Vermedi geçiti Çanakkale’de…

01 Aralık 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Çekti De Çekti

Gelin tartışmaya üslup katalım,
Ulus tartışmadan çekti de çekti!
Gönülden gönüle yollar yapalım,
Ulus tartışmadan çekti de çekti!

Kini, öfkeyi, garazı atalım;
Alanlara bilgimizi satalım,
Haksız olanlara elbet çatalım,
Ulus tartışmadan çekti de çekti!

Yok, senin yoğurdun kara mı kara!
Acı söz açıyor kalbimde yara,
Söyle bir tatlı söz yaramı sara,
Ulus tartışmadan çekti de çekti!

Değilsin dünyada doğrucu bir sen,
Söz verin de biraz konuşayım ben,
Bitsin kavgası ne olur sen ben,
Ulus tartışmadan çekti de çekti!

Güne başlar iken moraller bozuk,
Alışverişlerde olmasın kazık!
Millet kan ağlıyor oluyor yazık!
Ulus tartışmadan çekti de çekti!

İşçi, esnaf, memur, tüm emeklisi,
Kavgadan bıktı kesildi nefesi,
Her bireyin artık gür çıksın sesi,
Ulus tartışmadan çekti de çekti!

Şahinim inanın yazacağım çok,
Sözlerim olmasın zehirden bir ok,
Barış, gönenç, özgürlük gibisi yok,
Ulus tartışmadan çekti de çekti!
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Daha Yakındır

Öğretmenlerine sahip çıkanlar,

Çağdaş uygarlığa daha yakındır,

Bilim ile fenne kucak açanlar,

Çağdaş uygarlığa daha yakındır.

İlim ile fenden feyiz aldıkça,

İlerleme durmaz dünya döndükçe,

Öğretmenler gerçekleri sundukça,

Çağdaş uygarlığa daha yakındır.

Hurafeden ayrıl, bilime sarıl;

Durmaksızın çalışsan harıl harıl,

Alın teri döküp hakkınla var ol,

Çağdaş uygarlığa daha yakındır.

Yaşamda en gerçek yolu gösteren,

Küstahlık değil, yüreklilik veren,

Kul, köle değil; yurttaşlar yetiren,

Çağdaş uygarlığa daha yakındır.

 İlim yolundan milim dahi sapma,

Doğrudan ayrılıp yanlışı yapma,

İlmin kapısıyla şehrinden kopma,

Çağdaş uygarlığa daha yakındır.

Şahinim ilim yolundan ayrılmaz,
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Öğretmenine saygıdan yorulmaz,

Onlar olmaz ise sorun çözülmez,

Çağdaş uygarlığa daha yakındır.

                                    Mustafa Şahin

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Değende

Ne kin kalırdı yürekte,
El ele dostça değende,
Ne kan akardı bilekte,
El ele dostça değende.

Böyle gelmiş böyle gitmez,
Hainlere erime yetmez,
İnsan insana kin gütmez,
El ele dostça değende.

Yumruk el tam sıkılır mı?
Sevgiden hiç bıkılır mı?
Beyne soru takılır mı?
El ele dostça değende.

Öfke, öfkeyi doğurur;
Gülücük bunu soğurur,
Kardeşliği tam yoğurur,
El ele dostça değende.

Kinsiz bir dünya kurulur,
Yaralar kökten sarılır,
İnceden hatır sorulur,
El ele dostça değende.

Şahinim güç değil bunlar,
Kardeşiz hep: biz, siz, onlar!
Ayrılır mı güzel canlar?
El ele dostça değende.

30 Haziran 3012
Mustafa Şahin-Malatya
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Değil De Nedir

Tanığın hiç gizlileri olur mu?
Adalet açıklık değil de nedir,
Güvencesi sanığın söyle olur mu?
Gammazlara ödül değil de nedir?

Tanıklar oraya güvenle gider,
Sanıkların tümü umutla gider,
Doğru söyleyeceğine and içer,
Gizlilik takiyye değil de nedir?

Vaat mi verilir gizli tanığa,
Yapılanlar uygun mudur sanığa,
Masumsa kişi, ezadır varlığa,
Bunu kaldırmak hak değil de nedir?

Gizlilik olunca adalet olmaz,
Güneş balçıkla asla sıvanmaz,
Güvence vermeyen devlet ol(a) maz,
Bu görevi ihmal değil de nedir?

Gizli tanık gerçekleri görür mü?
Görse bile duyunçla söyler mi?
Varılan karara adil denir mi?
Bu adalete gölge değil de nedir?

Şahinim kuşkuyu artırmamalı,
Vatandaşa güveni sağlamalı,
Hak, hukuk adalet yerin bulmalı,
Bütün bunlar elzem değil de nedir?

Mustafa Şahin 1
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Demokratik Seçim

Küfürlü, kavgalı bir seçim bitti;
Herkes kendisine uyanı seçti,
Çoğunu barajın altına itti,
Demokratik seçim böyle olmalı!

Lider istediğini başta atıyor,
Aday icazetli, çalım satıyor;
Kazanamayan sağa sola çamur atıyor,
Demokratik seçim böyle olmalı!

Pahalılık, yokluk bundan sana ne?
Ezildin, yok oldun bunlar bahane,
Halkın seçimi ise elbet şahane,
Demokratik seçim böyle olmalı!

Irkı ve mezhebi bol bol kullanın,
Rakibe bel altından çullanın,
Kıyak maaşa hemen yollanın,
Demokratik seçim böyle olmalı!

Emek, ekmekle aş senin neyine,
Çal, oyna, eğlen dur, günü gününe;
Kesintisiz yağ çek, ağa beyine;
Demokratik seçim böyle olmalı!

Hiç durma rakibe çirkef çamur at,
Elde avuçta ne var ne yoksa sat,
Çalışsan olur mu yan gel de yat!
Demokratik seçim böyle olmalı!

Dini siyasete alet ettiler,
Laikliğe sürgit kini güttüler,
Ulusu da ona düşman tuttular,
Demokratik seçim böyle olmalı!

Şahinim yazdıkça yoklar bitr mi?
Gül olmayan yerde bülbül öter mi?
Barajsız seçime ömrü yeter mi?
Demokratik seçim böyle olmalı!
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Diye Diye

DİYE DİYE

Kendimizi üstün tuttuk,
Başkasını attık tuttuk,
Değil balı, hapı yuttuk,
Demokrasi diye diye!

Yüzde on barajı koyduk,
Dün ne isek bugün oyduk,
Tümden yerimizde saydık,
Demokrasi diye diye!

Eğitimi heder ettik,
İleri değil, geri gittik;
Günü günden beter ettik,
Demokrasi diye diye!

Çağdaş uygarlığı teptik,
Bilimi geriye ittik,
Sevgi değil kini güttük,
Demokrasi diye diye!

Altlarında dört çekerler,
Yoksulun başına çökerler,
Helal değil, haram yerler;
Demokrasi diye diye!

Yaran yoldaşı kayırır,
Ayırmam der de ayırır,
Bir de Allah’ı çağırır,
Demokrasi diye diye!

Tüm varlığı durmaz satar,
Çalımla palavra atar,
Deveyi hamutla yutar,
Demokrasi diye diye!

Beş almazsa biri koymaz,
Yer durmadan asla doymaz,
Küçüğü büyüğü saymaz,
Demokrasi diye diye!

Bastırır gitmez karanlık,
Tek düşündüğü o anlık,
Gelecek elbet aydınlık,
Demokrasi diye diye!

Şahinim yazdım az bile,
Gerçekleri getir dile,
Asla çekmeyesin çile,
Demokrasi diye diye!
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Doğru Seçelim

Geliniz yurttaşlar karar verelim,
Seçelim, seçelim doğru seçelim!
Hırsıza, arsıza bir ders verelim,
Seçelim, seçelim doğru seçelim!

İnceden inceye tartıp duralım,
Kim eğri kim doğru ayırt edelim,
Erinçli, sevinçli güne varalım,
Seçelim, seçelim doğru seçelim!

Hırslarımıza bir dizgin vuralım,
Kanayan yaraları bir bir saralım,
Doğru, iyi ve güzeli bulalım,
Seçelim, seçelim doğru seçelim!

Gelen ağam giden paşam demeyin,
Haram paraları sakın yemeyin!
Haksızlığa uğrayana asla gülmeyin,
Seçelim, seçelim doğru seçelim!

Ne olur demeyin farkları yoktur,
İyi incelersen farkları çoktur,
Yalan yanlış söze karnımız toktur,
Seçelim, seçelim doğru seçelim!

Şahinim yurttaşımız elbette bilir,
Hak edeni gün gelir defterden silir,
Gerçek yükselirken yalanlar erir,
Seçelim, seçelim doğru seçelim!
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Durdurun Savaşı

DURDURUN SAVAŞI

Bilim insanlığa hizmet ederken,
Durdurun savaşı yapın barışı!
Yazıktır onca insan ölürken,
Durdurun savaşı yapın barışı!

N’olur dursun silahlanma yarışı,
Çok görmeyin insanlığa barışı,
Olmasın topların kentler yıkışı,
Durdurun savaşı yapın barışı!

Ulusu ulusa düşman etmeyin,
Sevgiye yaklaşın kinler gütmeyin,
İleriye koşun geri gitmeyin,
Durdurun savaşı yapın barışı!

İnsanlık savaştan çok gördü zarar,
Uzun erimde kim görmüş yarar,
Artık uzatmayın verin bir karar,
Durdurun savaşı yapın barışı!

Barış derhal gelsin tüm ülkelere,
Kanlar dökülmesin göz göre göre,
Yetki verin Birleşmiş Milletler'e,
Durdurun savaşı yapın barışı!

Şahinim hiç ağlamasın analar,
Boyunu bükük kalmasın çağalar,
Kederler yok olup gülsün yuvalar,
Durdurun savaşı yapın barışı!

         09 Ağustos 2012/Mustafa Şahin-Malatya.
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Edersin Gönül

Her gün bin bir umut ile gelirken,
Ne kendine çile edersin gönül!
Gide gide bu ömürde biterken,
Eşine dostuna öfke güdersin gönül!

Yap iyilik karşılık ta bekleme,
Kendi kus'run başkasına yükleme,
Dert üstüne dertler ekleme,
Üzülmezsin rahat edersin gönül!

İşin bitirirsen iyi olursun,
Gelmezse işine kötü olursun,
Günü gelir kötülükler bulursun,
Tatlı canından bezersin gönül!

İyilikler et, başa kakıcı olma!
Kötü karşısında eğilir olma,
Yapacaksan işi yâdlara salma,
Tümüyle güven kazanırsın gönül!

Şahinim gün gelip ömür bitecek,
Haklının gücü haksıza yetecek,
Kişinin bacası mutlu tütecek,
Yılmaksızın ümit edersin gönül!
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Eğilmeden Bükülmeden

EĞİLMEDEN BÜKÜLMEDEN

Gel zikzaklar çizme öyle,
Eğilmeden bükülmeden.
Korkma gerçekleri söyle,
Eğilmeden bükülmeden.

Yalan söylediysen söyle,
Gerdan kırma n’olur böyle,
Gerçekten ayrılma şöyle,
Eğilmeden bükülmeden.

Bak elleri nasırlaşmış,
Saçları bembeyaz olmuş,
Söyle bunlar nasıl olmuş,
Eğilmeden bükülmeden.

Dinle iman sömürürsün,
Haram yersin öğürürsün,
Bunlarla mı öğünürsün,
Eğilmeden bükülmeden.

Muhtaç ettin tek bir pula,
Tapınırsın yalan kula,
Gelsen bir gün gerçek yola,
Eğilmeden bükülmeden.

Para sayar yorulmazsın,
Yersin yersin durulmazsın,
Gerçek söyle kovulmazsın,
Eğilmeden bükülmeden.

Haramı helalı yersin,
Hepsi bana bana dersin,
Gerçekten söyle sen nesin,
Eğilmeden bükülmeden.

Yitirmiştir gerçek özü,
Göremez ki kördür gözü,
Şahinim söyler her sözü,
Eğilmeden bükülmeden.

   26 Ocak 2014/Mustafa Şahin-Malatya
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Eğitim Eğitim Yine Eğitim-3

Yaşamda en gerçek yolu gösteren,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!
Öz benliği bulup cesaret veren,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

Eğitime desteğini verenler,
Yapısını sağlam taşla örenler,
Bugünü değil yarını görenler,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

Elbette ki kalem kılıcı keser,
Bilimin rüzgârı dört yandan eser,
Aydınlanmayan öz canını keser,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

Meyvesi tatlıdır, acıdır süreç;
Hurafeden, yanlıstan hemen vazgeç,
Doğru yaşama egemendir er geç,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

Hep bilimin yolundan durma yürü,
Umarsızlığına bulasın kürü,
Özgür düşünsün de olmasın sürü,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

Şahinim yaza yaza bitiremez,
Yanlış yollar doğruya götüremez,
Bilim gerçektir hiç yalan söylemez,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

28 Mart 2012/Mustafa Şahin-Malatya

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eğitim, Eğitim Yine Eğitim-1

İnsanın orunlu* olması için,
Eğitim, eğitim yine eğitim!
Yaşamını bir güzel sürmesi için,
Eğitim, eğitim yine eğitim!

Karanlığı kov ki aydınlık olsun,
Erinç, gönenç ile mutluluk dolsun,
Yalandan sıyrılıp doğruluk olsun,
Eğitim, eğitim yine eğitim!

Öğreten insana köle olmalı,
İnsanlık için bilgiyle dolmalı,
İyi, doğru ve güzeli bulmalı,
Eğitim, eğitim yine eğitim!

Eğitim olmazsa çıkar yol olmaz,
Ne çare bulunur ne yara onmaz,
Sayarsın yerinde, ilerlemek olmaz,
Eğitim, eğitim yine eğitim!

Eğitilen insan aranan olur,
Çalışır, boş durmaz, üretken olur,
Engeller kaybolur, dümdüz yol olur,
Eğitim, eğitim yine eğitim!

Her yaşta eğitenin yanında ol,
Bilgisiz kalmayıp, bilgi ile dol,
Erime, başarıya kavuşturan yol,
Eğitim, eğitim yine eğitim!

Şahinim der eğitim sağlıklı yoldur,
Boş durma, dimağın bilgiyle doldur,
Ol bilinçli yurttaş, gerisi kuldur,
Eğitim, eğitim yine eğitim!

*Orun:Makam,mevki
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Eğitim, Eğitim, Yine Eğitim-5

EĞİTİM, EĞİTİM, YİNE EĞİTİM-5

Yırtıp karanlığı çıkmak istersen,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.
Sonsuz mutluluğa ermek istersen,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Çağdaş uygarlığa eriştiren yol,
Korkusuz, kuşkusuz yüreklice ol,
Boş inanı yıkıp ilme giden yol,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Bilgisiz toplumla yürümek ne zor,
Yoksulluk, yoksunluk yüreğine kor,
Bilsen de bin bir, yine bilene sor;
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Bir sözcük öğretenin kölesi ol,
Düşlemlerden kurtul gerçek ile dol,
Olmalı yaşamda ışık tutan yol,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Bilim evrenseldir, sınır tanımaz;
Durağan değildir, asla duramaz;
Bil ki inananlar ondan farımaz,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Yaratıcı olur ilme sarılan,
Ne yalan tutunur ne olur dolan,
Hırsıza, yüzsüze korkular salan;
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Erinme, gücenme bu yükü taşı;
Bulursun sonunda ekmeği aşı,
İnanır Şahinim, her işin başı;
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

   15 Şubat 2014/Mustafa Şahin-Malatya
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Eğitim, Eğitim, Yine Eğitim2

Ulusun özüdür temel eğitim,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.
Yetiştir çocuğu olmasın yetim,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Ulus bil ki tutsaklıktan kurtulur,
Eğitimsiz egemene kul olur,
Ülke sömürene açık yol olur,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

İlim olmaz ise yol karanlıktır,
Semere alınmaz toprak çoraktır,
Çağdaş uygarlık ondan uzaktır,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

“İlim Çin’de bile olsa alınır.”
Dört bir yanda davul zurna çalınır,
Herkes elele tutuşmuş salınır,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Bir zamanlar vardı Köy Enstitüleri,
Ondan sonrası hep gerisin geri,
Engel olma öyle gidelim ileri,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

“Muhammed ilmin şehri Ali kapısı,”
İlim yuvasının artsın sayısı,
Özgür düşünsün olmasın dayısı,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Tarihin yönünü çevirme geri,
Çağdışı kalmasın gitsin ileri,
Uyuşuk durmasın hep olsun diri,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

Şahinim kin ile nefreti bırak,
Olsun kötülükler ulustan ırak,
Kendi yaramızı birlikte sarak,
Eğitim, eğitim, yine eğitim.

                           13 Mart 2012/Mustafa Şahin-Malatya.
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Eğitim, Eğitim, Yine Eğitim4

EĞİTİM, EĞİTİM, YİNE EĞİTİM

Bir son vermek için karanlıklara,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!
Tez ulaşmak için aydınlıklara,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

Kin, nefreti, sövgüyü atarak,
Doğruyu, iyiyi içten tutarak,
Bilimi de özümleyip yutarak,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

Hurafeyle çağ dışılık yok olur,
Üretim artarak ürün çok olur,
Engebeler kalkar düzgün yol olur,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

Hiçbir rengi birbirinden ayırmaz,
Yoksulu yok sayıp varsıl kayırmaz,
Sorunları çözümler kızıp bağırmaz,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

Şahinim eğitim başımın tacı,
Meyvesi tatlıdır, emeği acı;
Özden inanırsan kalır mı sancı,
Eğitim, eğitim, yine eğitim!

25 Aralık 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Geciken Adalet,  Adalet midir?

GECİKEN ADALET, ADALET MİDİR?

Dört yıl dokuz ay özgürlükten yoksun,
Geciken adalet, adalet midir?
Nitelikte değil, sayıda çoksun;
Geciken adalet, adalet midir?

Suçunu bilmiyor çoğu mahkûmlar,
Yalana sarılıp gerçeği saklar,
Vurgun vurmada var, emekte yoklar;
Geciken adalet, adalet midir?

Rütbe sökülmesi sizce hak mıdır?
Bundan daha soysuzcası var mıdır?
Gerçekten bu giysi bize dar mıdır?
Geciken adalet, adalet midir?

Egemenlik ulusun, vekil hapis;
Olmadı siyaset bu denli pis,
Ülkemin ufkunu sarmış yoğun sis,
Geciken adalet, adalet midir?

Kaybet eşeğini, bulunca sevin;
Sevinmeyi bırak, gerçekten döğün;
Yalan, yanlışla değil; doğruyla öğün,
Geciken adalet, adalet midir?

Şahinim bıkmadan yazıp duruyor,
Gördüğü düşleri, hayra yoruyor;
Değil ulusa, dünyaya soruyor;
Geciken adalet, adalet midir?

11 Aralık 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Gel-1

Tasada kıvançta birlik olalım,
Ayrışmaya değil, birleşmeye gel!
Yedi düvele de karşı duralım,
Ayrışmaya değil, birleşmeye gel!

İnsanı dili, diniyle ayırma,
Sağına soluna kızgın bağırma,
Güçsüzlüğünü ele duyurma,
Ayrışmaya değil, birleşmeye gel!

Kürt, Türk ve Çerkez beraber olmuşuz,
Ayrı gayrı nedir bilmez olmuşuz,
Büyük ATATÜRK’ ten bunu duymuşuz,
Ayrışmaya değil, birleşmeye gel!

İnsan haklarına iyi sahip çık,
Her tür ayrımcılığı kökünden yık,
Aymazın, bilinçsizin canını sık,
Ayrışmaya değil, birleşmeye gel!

Yabancı sözüne sakın güvenme,
Kendi kardeşine asla gücenme,
Kalkınmayı seç, yerde sürünme,
Ayrışmaya değil, birleşmeye gel!

Demokrasiyi yürekten sevelim,
Katılıp ona artık gülelim,
Ağlayan gözlerimizi silelim,
Ayrışmaya değil, birleşmeye gel!

Şahinim bu gidiş iyi olamaz,
Güller gibi açar, günle solamaz,
Birlikten ayrılan, yolun bulamaz,
Ayrışmaya değil, birleşmeye gel!
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Gel Gecikme Demokrasi

GEL GECİKME DEMOKRASİ

Gözlerimiz çok yoruldu,
Gel gecikme demokrasi,
Akan sular çok duruldu,
Gel gecikme demokrasi!

Barajları taşırırsan,
Çok bencili şaşırırsan,
Olmazları başarırsan,
Gel gecikme demokrasi!

Öğretmeni dövdürmezsen,
Kurucuna sövdürmezsen,
Yoksulunu ezdirmezsen,
Gel gecikme demokrasi!

Her kesimden insanını,
Koru töre imanını,
Bekletmeden yananını,
Gel gecikme demokrasi!

Barışı çok seviyorsan,
Ben değil biz diyorsan,
Hakları savunuyorsan,
Gel gecikme demokrasi!

Daha fazla gecikmeden,
Semirmeden sömürmeden,
Timsah gözyaşı dökmeden,
Gel gecikme demokrasi!

Şahinim uzatma sözü,
Çevir gerçeklere gözü,
Açıkçası işin özü,
Gel gecikme demokrasi!

28 Kasım 2013/Mustafa Şahin-Malatya

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geldik Bugüne

Gönül ister olmasın hiç bölünme,
Bölüne bölüne geldik bugüne!
Barajın altına düşüp silinme,
Bölüne bölüne geldik bugüne!

Yazarları, çizerleri vurdular;
Düşünen insanları hep kovdular,
Korkulan düzeni artık kurdular,
Bölüne bölüne geldik bugüne!

“Mühür kimde ise Süleyman odur,”
Yaşam için elzem olanı sudur,
İster isyan et, istersen kudur;
Bölüne bölüne geldik bugüne!

Varsılı koruyan yap Anayasa,
Keseni durma doldur tıka basa,
Ülke elden gitmiş sana mı tasa?
Bölüne bölüne geldik bugüne!

Yazarsın, çizersin adam anlamaz;
İlimi, bilimi hepten haylamaz;
Gerçek yol göstericiyi tanımaz,
Bölüne bölüne geldik bugüne!

Gün gün ülke sisle kararır durur,
Gerçeği görenler sararır durur,
Çıkış yolu ise aranır durur,
Bölüne bölüne geldik bugüne!

Şahinim sanma ki bu böyle gider,
Yalana yüz vermez gerçekten gider,
Bağımsızlık gitse göyünür gider,
Bölüne bölüne geldik bugüne!

              23 Mayıs 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Gelmedi Gitti

Demokrasi, demokrasi diyorlar;
Bir türlü dünyaya gelmedi gitti!
Her türlü herzeyi alıp yiyorlar,
Bir türlü dünyaya gelmedi gitti!

Her gün bine yakın insan ölüyor,
Siyasiler utanmazca gülüyor,
Demokrasi çözüm, bunu biliyor;
Bir türlü dünyaya gelmedi gitti!

Evrensel Bildiridir bunun çözümü,
Çevir gerçek çözümlere gözümü,
Dövmeden bağcıyı yesen üzümü,
Bir türlü dünyaya gelmedi gitti!

Yazık, binlercesi kalıyor sakat;
Haksızın yüzüne atıver tokat,
Sözde değil, özde olacak fakat
Bir türlü dünyaya gelmedi gitti!

İnsanlar umudu asla kesmesin,
Yazgısına kızıp sakın küsmesin,
Nerde kaldı deyip yağsın gürlesin,
Bir türlü dünyaya gelmedi gitti!

Çoğu gitti azı kaldı bilesin,
Gözlerini n yaşlarını silesin,
Geldiğinde doya doya gülesin,
Bir türlü dünyaya gelmedi gitti!

Şahinim der demokrasi gelecek,
Barış yerleşecek savaş gidecek,
Milyarlarca insan bayram edecek,
Bir türlü dünyaya gelmedi gitti!

16 Ağustos 2013
Malatya
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Gerçek Adım Adım

Bende şu dünyaya geldim geleli,
Gerçek adım adım yalan dörtnala!
Aklım yetip de kendimi bileli,
Gerçek adım adım yalan dörtnala!

Dünyada yoksulun yüzleri gülmez,
Varsılsa bu durumu bilir bilmez,
Ayrılır ilinden geriye dönmez,
Gerçek adım adım yalan dörtnala!

Hakça yaşamanın adını anmaz,
Barış, özgürlüğün tadını almaz,
Doldurur cepleri hızını almaz,
Gerçek adım adım yalan dörtnala!

Yunus demiş:”Çok mal haramsız olmaz,”
Dahası, “çok söz de yalansız olmaz! ”
Yaptığın kötülük sana yar olmaz,
Gerçek adım adım yalan dörtnala!

Şahinim doğruluk her derde ilaç,
Gerçeği yakala kulaç be kulaç,
Yalandan, dolandan durma kaç ha kaç!
Gerçek adım adım yalan dörtnala!
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Gerek Mi Duyar

İnsan birbirine güven duyarsa,
Yalan söylemeye gerek mi duyar?
Kalben, içerden, hilesiz severse;
Yalan söylemeye gerek mi duyar?

Söyleyen yalanı, kendin aldatır;
Kırılır kalpleri kalır mı hatır?
Kar eylemez kırk katırla kırk satır!
Yalan söylemeye gerek mi duyar?

Gönül yalan söyler gözler söylemez,
Yalancılık hiçbir yarar sağlamaz,
Bir daha kişiyi orda eğlemez,
Yalan söylemeye gerek mi duyar?

Yalanlar kişiyi yürekten vurur,
İnsan olan insan sözünde durur,
Fazla alçalma incinmesin onur,
Yalan söylemeye gerek mi duyar?

Yalan ile bir yerlere varılmaz!
Bulanır sular, ömür boyu durulmaz;
Açılır yaralar tabip saramaz,
Yalan söylemeye gerek mi duyar?

Şahinim her zaman doğrudur sözü,
Kimsenin onurunda olmadı gözü,
Değil yalnız sözde, sağlamdır özü;
Yalan söylemeye gerek mi duyar?
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Gerekir Dostum

GEREKİR DOSTUM

Sevinci, acıyı tatmak için de,
Önce insan olmak gerekir dostum!
Öçleri unutup dostluk için de,
Önce insan olmak gerekir dostum!

Ne oldum demekten kaçınmak gerek,
Bugün onaysa yarın bana gerek,
Adalet için can vermek gerek,
Önce insan olmak gerekir dostum!

Kararan günler geçmez mi sandın,
Hani insanlara yakındın, candın;
Kötülük etmeye içtin mi andın,
Önce insan olmak gerekir dostum!

Her tırmanışın bir inişi vardır,
Karınca uçarsa zeval yakındır,
Sardırırsan yaran bilene sardır,
Önce insan olmak gerekir dostum!

Şahinim der her kim zulüm ederse,
Hakk’ı bırakır da yanlış giderse,
Öcü kini bırakıp sevgi güderse,
Önce insan olmak gerekir dostum!

                   18 Ekim 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Gönlüm

İyidir, kötüdür geçiyor günler,
Yaşam kavgasını veriyor eller,
Bahçede umuttur; goncalar güller,
Umuda uzanıp gezsen mi gönlüm!

Doğaldır olacak sevinçle hüzün,
Hüzün olmasında parlasın gözün,
Mutlu günleri de sırayla dizin,
Sevinçle takılıp dursan mı gönlüm!

Yok olsun hüzünler, sevinçle gelsin,
Bütün zorluklar yaşamdan silinsin,
Varlık yaşamaktır el âlem bilinsin,
Bilgisizliği yenip gülsen mi gönlüm!

Yakılan mumlarla gitsin karanlık,
Hiç yokluk olmasın boy versin varlık,
Tutuşsun el ele gelsin mutluluk,
Birliğe güç verip sürsen mi gönlüm!

Şahinim her zaman var olsun umut,
Karamsar olmayı büsbütün unut,
Yalanları değil, gerçekleri tut,
İlkelere tutunup kalsan mı gönlüm!
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Görmedim

Dünyaya geldim de gidecek oldum,
Gerçekten dost olan kişi görmedim,
Boynuz beklerken kulaktan oldum,
Gerçeği tüm gören kişi görmedim!

İyilik edersen iyisin iyi,
Doğruyu söylersen kötüden kötü,
Neyine yarayacak namerdin methi,
Kendine güvenen bir er görmedim!

Doğru bildiğin yola gideceksin,
Ağlayıp gözyaşını sileceksin,
Eğriyi doğruyu sen bileceksin,
Bunlara dayanan yiğit görmedim!

Gün gelir doğrulur eğilen başın,
Gelse de altmışa yetmişe yaşın,
İyilik, doğruluk, güzellik işin,
Gerçekten bağlanan kişi görmedim!

Şahinim ayrılmam kendi yolumdan,
Güven yoktur ne sağımdan solumdan,
Bana miras kaldı güzel ATAMDAN,
Özünden tümleyen kişi görmedim!

27 Ekim 208/Mustafa Şahin-Malatya
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Gülemedim

Şu nankör dünyaya geleli beri,
Nedendir benim gülemediğim?
Yaşam hep çetin bir uğraştır ama
Nedendir benim kazanamadığım.

Ne hainlik bildim ne bir yol kestim,
Ne kimseye sitem edipte küstüm,
Herkesin kazanması için kastım,
Belki bundandır yaranamadığım.

Ne yalan söyledim ne de palavra,
Söz geçiremezsin katı duvara,
Öz sözünü dinletemezsen yara,
Bundandır benim dinlenemediğim.

Şahin der ki günler akıp gidecek,
O da bir gün gelip sona erecek,
Varsıl olsa değerleri n’edecek,
Bundandır belki de tek üzüldüğüm.
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Güvenmeyi Güvenmeyi

GÜVENMEYİ GÜVENMEYİ

Kimseye inanmaz olduk,
Güvenmeyi güvenmeyi,
Gölgemizden korkar olduk,
Güvenmeyi güvenmeyi.

Kefilliğe gitmez olduk,
Gizli gizli tanık olduk,
Baktık birden sanık olduk,
Güvenmeyi güvenmeyi.

Para pula tapar olduk,
Doğru yoldan sapar olduk,
Akrabadan kopar olduk,
Güvenmeyi güvenmeyi.

Alın terine boş verdik,
Olmadan taneyi derdik,
Onuru yerlere serdik,
Güvenmeyi güvenmeyi.

Ne sendika ne de parti,
Topla durma pılı pırtı,
Çekmişiz güzelce zorti,
Güvenmeyi güvenmeyi.

Her şeyi biz bilir olduk,
Mamur değil heder olduk,
Sararıp sararıp solduk,
Güvenmeyi güvenmeyi.

Bak kanıyor her yaramız,
Dermana hasret paremiz,
Şahinim olmaz çaremiz,
Güvenmeyi güvenmeyi.

27 Ağustos 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Güzeldir

GÜZELDİR

Sen kendini ne sanırsın,
Herkes kendince güzeldir.
Ötekin kötü tanırsın,
Herkes kendince güzeldir.

Uzar gider yollar bitmez,
Ömür kısa bil ki yetmez,
Yoktur para baca tütmez,
Herkes kendince güzeldir.

Güçlü değil sesi çıkmaz,
Onurludur haram bakmaz,
Mahkemede dinin yıkmaz,
Herkes kendince güzeldir.

Yok torpili, yok, dayısı;
Yok Geliri, çok kaygısı;
Savanla kilim yaygısı,
Herkes kendince güzeldir.

Bağlıdır hep eli kolu,
Yoktur tutunacak dalı,
Bilmemiştir villa yalı,
Herkes kendince güzeldir.

Gidecektir böyle sanma,
Yalan sözlerine kanma,
Şahin der ateşe yanma,
Herkes kendince güzeldir.

02 Ocak 2014/Mustafa Şahin/Malatya

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hacı Bektaş

Doğalı beri sekiz yüz yıl olmuş,
Daha bir yakınsın Pir Hacı Bektaş,
İyi, güzel ve doğru yaşam bulmuş,
Kalplerde yaşarsın Pir Hacı Bektaş.

Der düsturu: “İncinsen de incitme.”
Doğruyu bırakıp eğriye gitme,
Kin ile nefret kimseye gütme,
Doğruları göstersin Pir Hacı Bektaş.

İlim izlenmezse yol karanlıktır,
Cahil kalırsın, aydınlık uzaktır,
İnsanı sevmene hain tuzaktır,
Herkesi seversin Pir Hacı Bektaş.

Kadını erkeği tüm eşit tuttun,
İlimi bilimi yürekten yuttun,
Bağnaza, haksıza iyice çattın,
Aydınla olursun Pir Hacı Bektaş.

Verdiğin öğütler yazmakla bitmez,
Yerine getiren yanlış yol tutmaz,
Tüm yaratanı sever kin gütmez,
Kötüyü kovmuşsun Pir Hacı Bektaş.

Ay Ağustos durmaz O’na koşulur,
Kuşaktan kuşağa yaşar şaşılır,
O’nla bütünleşip, O’nla çoğalır,
Gerçekten şaşmazsın Pir Hacı Bektaş.

Şahinim zalimin adı bilinmez,
İlim yanlısının ismi silinmez,
Acı tadılmadan değer bilinmez,
Acıdan kaçarsın Pir Hacı Bektaş.
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Hak, Adalet, Özgürlük

Yaşamın olmaz ise olmazları,
Değil midir; Hak, Adalet, Özgürlük?
Yok olursa ağlarsın zarı, zarı;
Değil midir; Hak, Adalet, Özgürlük?

Geliyor onlar tarihten bu yana,
Hem bana gerektir, inan, hem sana;
Yaşa bunları içten kana kana,
Değil midir; Hak, Adalet, Özgürlük?

Her zaman onları iyice koru,
Gelişsin, serpilsin olsun bir koru,
Elden gittiğinde çekilmez zoru,
Değil midir; Hak, Adalet, Özgürlük?

“Adalet yerini buldu, denilir.”
İşine gelmezse korkunç yerilir,
Haksızsa kişi yere serilir,
Değil midir; Hak, Adalet, Özgürlük?

Şahinim onlara sıkıca tutun,
Kesinlikle eller üstünde tutun,
Gözünü kırpmadan hap gibi yutun,
Değil midir; Hak, Adalet, Özgürlük?

12 Ekim 2011/Mustafa Şahin-Malatya
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Hor Görüyü Bırak

İnsanı, insanca sevmek istersen;
Hor görüyü bırak hoşgörüye gel!
Ayrılık değil, birlik dilersen;
Hor görüyü bırak, hoşgörüye gel!

Ben, sen, o,şu, vesaire demeden,
Yoksulun da emeğini yemeden,
Varsıla, ağaya yağı çekmeden;
Hor görüyü bırak, hoşgörüye gel!

Haksızla hırsıza boyun eğmeden,
Zalimin zulmüne izin vermeden,
Güncelleme diye alay etmeden,
Hor görüyü bırak, hoşgörüye gel!

Dar gelirli, esnaf acı çekiyor,
Tutuklu suçunu bilmek istiyor,
Her bir yandan öfkeyle kin tütüyor;
Hor görüyü bırak, hoşgörüye gel!

Şahinim çok uzakta güzel günler,
Artık gülsün asılmış olan yüzler,
Milyonlarca insan o günü özler,
Hor görüyü bırak, hoşgörüye gel!
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Hoşgörü

Zalimler her gün zulüm etse de,
Zalimler değil, yaşıyor hoşgörü,
Özgürlükler burnumuzda tütse de,
Zalimler değil, yaşıyor hoşgörü.

Ezenler azınlık, ezilenler çok,
Bağımsız olmaktan değerlisi yok,
Hainle gammazı inlerine sok,
Zalimler değil, yaşıyor hoşgörü.

Haksızlık zulüm bir gün bitecek,
Herkes kendi kendisine yetecek,
Özgürlükler buram buram tütecek,
Zalimler değil, yaşıyor hoşgörü.

Yapılan zulüme karşı çıkarsan,
Karanlığa kızmaz bir mum yakarsan,
Olanlara gözü açık bakmazsan,
Zalimler değil, yaşıyor hoşgörü.

Yalan yanlış sözlere inanmazsan,
Gerçeklerden kesinlikle sapmazsan,
Acılara daha fazla yanmazsan,
Zalimler değil, yaşıyor hoşgörü.

Şahinim umut doğan gündedir,
Kurtuluş hayalde değil sendedir,
Güçlükleri yenen kesin zindedir,
Zalimler değil, yaşıyor hoşgörü.
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Hukuktur

HUKUKTUR

Ekmeksiz kal da hukuksuz kalma!
Hukuktur insanın ufkunu açan.
Adalete kıyarak canavar olma,
Hukuktur insanın ufkunu açan.

Adaletin kestiği parmak acımaz,
İbre tay olmuşsa kimseler tınmaz,
Vicdanı rahattır üstünde durmaz,
Hukuktur insanın ufkunu açan.

“Ulusun çelikleşmiş ifadesi.”
Bak, şimdi nereden geliyor sesi?
Toplum şaşkınlaşmış tutmuş nefesi,
Hukuktur insanın ufkunu açan.

Geciken adalet değil adalet!
Suçlunun suçunu hemen ilan et,
Dürüstün onurunu iade et,
Hukuktur insanın ufkunu açan.

Verilen karardan dersler çıkmalı,
Onunla tüm yurttaş gurur duymalı,
Kuşkuya düşmeyip saygı duymalı,
Hukuktur insanın ufkunu açan.

Şahin’im zulümle abad olunmaz,
Kimsenin ettiği yanına kalmaz!
Sanma ki adalet yerini bulmaz,
Hukuktur insanın ufkunu açan.

24 Eylül 2012/Mustafa Şahin-Malatya

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hz.hüseyin

-Kerbela Şehitleri Anısına-

Yıllar yılı acısıyla yanarız,
Mazlumlardan yana idi Hüseyin!
Doğru ve dürüstlüğü ile anarız,
Gönüllerde server idi Hüseyin!

Savaşçı değil bir barışseverdi,
Kinle nefret değil sevgi bilirdi,
İnancı yolunda başını verdi,
Sözlerinin eri idi Hüseyin!

Babası Ali’nin yolun izledi,
Sevenlerinin haklarını gözledi,
Adaletli bir düzeni özledi,
Haksızlığa ödünsüzdü Hüseyin!

Doğru yolda gözü kara gittiler,
Zalimlerin kucağına ittiler,
Acımadan O’nu şehit ettiler,
Herkes özden ağlar idi Hüseyin!

Zalimin yaptığı yanına kalmaz,
Kötüler yok olur insanlık ölmez,
Bu acıyı içten duyanlar gülmez,
Gönüllerin tahtı idi Hüseyin!

Sanma Şahin yüreğinde kin besler,
Dört bir yanı sevgiler ile süsler,
Artık duyulmalı bu çıkan sesler,
Barışın gür sesi idi Hüseyin!
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İçindir

İÇİNDİR

Üzgünse gözlerim, kırıksa kalbim,
Ereğime varmadığım içindir.
Kalmamışsa saygım, bitmişse sevgim;
Hızla artan çokyüzlüler içindir.

Çalışanı mutsuz çalışmayan da,
İnsanlık bitmiş gözler parada,
Orta direk ezilmiştir arada,
Yükselen çığlığım bunun içindir.

Yırtıklar büyümüş tutmuyor yama,
Düşünceye dalıp gömüldüm gama,
Olursam özgür konuşurum ama
Tıkanıp kalışım onun içindir.

Bırak ileriyi, hep geri gittik;
Haklıyı ezene nasıl terk ettik,
Göz göre göre de yeminler ettik,
Öfkelenip duruşum canlar içindir.

Servetini yitir umutsuz kalma,
Kuşkuyu, korkuyu kalbine salma;
Baskı yapsalar da sen asla yılma,
Dikleşip duruşum bunlar içindir.

Şahinim desteğim birlikten yana,
Yaşasın insanlar kıymayın cana,
Kalmaz bu dünya ne sana ne bana,
Çırpınıp duruşum canlar içindir.

    01 Mart 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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İleri Demokrasi Var

Eşitlikte sonlardayız!
Savulun demokrasi var!
Ne de çok budalayız,
İleri demokrasi var!

Her gün zulüm, zam zam;
Boş ver olsun bize ne gam!
Ne de çok var emen yamyam!
İleri demokrasi var!

Böyle başa böyle tarak,
Yaramızı nasıl sarak,
Güzel günler çok mu ırak,
İleri demokrasi var!

Yazarı var, çizeri var;
Hak, hukukçudan çok ne var;
Vermez mi kendine zarar,
İleri demokrasi var!

Seçimi var, geçimi var;
İçeride mebusu var,
Yasa koyan meclisi var,
İleri demokrasi var!

Önümüze gelir sandık,
Tatlı sözlere kandık,
Oy verdik, verdikçe yandık,
İleri demokrasi var!

Şahinim der yaza yaza,
Kevgire döndük boza, yaza;
Umut kalsın öte yaza,
İleri demokrasi var!

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsan Hakları

İNSAN HAKLARI

Çevirip başını bir bak çevrene,
Var mıdır dünyada insan hakları?
Yüreklilikle sor korkma evrene,
Var mıdır dünyada insan hakları?

Her yanda amansız savaş, zulüm var;
Bu duruma içten içe yanan var,
“Savaş cinayettir,” diyen atam var.
Var mıdır dünyada insan hakları?

Yapılır durmadan insan ayrımı,
Suskun bütün canlar yoksa sayrı mı?
Hep üzüldük göremedik bayramı,
Var mıdır dünyada insan hakları?

Yoksulluk, yolsuzluk olmuş diz boyu;
Umursamaz artık bozulmuş soyu,
Sorup eleştirmek değildir huy,
Var mıdır dünyada insan hakları?

Şahinim haklara kafayı yorsak,
El birliği ile yarayı sarsak,
Özgürlüğü bırak olmuşuz tutsak,
Var mıdır dünyada insan hakları?

12 Aralık 2012/Mustafa Şahin-Malatya.
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İnsanı Kırma

İNSANI KIRMA

Kendini beğenip yüksekten uçma,
Senden daha değerlisi var oğul!
İnsanları anla uzağa kaçma,
Her birinde onlarca sır var oğul!

Elbet kimi varsıl kimi yoksuldur,
Ağalara değil Allah’a kuldur,
Kalpten kalbe giden bir ulu yoldur,
Senden benden uluları var oğul!

Gücün olduğunca iyilik eyle,
Kötü sözden kaçın güzelin söyle,
Dünya sevgiyle dolu olsun böyle,
Gerileme ileriye var oğul!

Varsıllık bir kuştur bakarsın uçar,
Çevrende dolanan uzağa kaçar,
Çaresiz bırakır avuç da açar,
Daha da kötüsü inan var oğul!

İnsanlıktır Şahinimin tasası,
Doğruluktur iyiliktir yasası,
Değil midir bunca sözün kısası,
Kıssadan hisseye çabuk var oğul!

21 Ocak 2013/Mustafa Şahin-Malatya.
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İsterim

İSTERİM

Herkesin de insanca yaşadığı,
Bir yurt olmasını candan isterim,
İnsanın özünden ayrışmadığı,
Bir yurt olmasını candan isterim!

Kişinin sınıfa ayrılmadığı,
Irk, cins, mezhebinin sorulmadığı,
Kişinin hakkını derhal aldığı,
Bir yurt olmasını candan isterim!

Farklı fikirler elbette olmalı,
Bahçe gibi çiçeklerle dolmalı,
Kol kola çağdaş uygarlığa varmalı,
Bir yurt olmasını candan isterim!

Yeter, liderlerin ağız dalaşı!
Usulünce sürsün seçim savaşı,
Kurmalıyız el ele gelin barışı,
Bir yurt olmasını candan isterim!

Şahinim üzüyor çektiklerimiz,
Denizde damladır bildiklerimiz,
Birazcık duyulsun artık sesimiz,
Bir yurt olmasını candan isterim!
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Kadınlar-2

Geliniz el ele güçlü olalım,
Çalışalım, uğraşalım kadınlar!
Doğru, güzel ve iyiyi bulalım,
Sapmaksızın yürüyelim  kadınlar!

Yetmez onlara tek anneler günü,
Atılım yap ama unutma dünü,
Çalış, uğraş değerlendir bugünü,
Yarını kuralım sağlam kadınlar!

Sizlerle güzelleşmez mi dünyamız,
Anamız, bacımız, gelin ile kızımız,
Horlansa artar yürek sızımız,
Çareyi bulalım hemen kadınlar!

İnanın sorunlar oldukça çoktur,
Birlik olunca çözülmezi yoktur,
Doğruluk hedefi vuran bir oktur,
Hiç ayrılmayalım gelin kadınlar!

Her bir günün değerini bilelim,
Çok çalışıp ürününü derelim,
Mutlulukla güzel devran sürelim,
Bunları bilelim içten kadınlar!

Şahinim bunlar yürekten bilinse,
Her tür acıya bile az’cık gülünse,
Ayrılıklar yeryüzünden silinse,
Üzüncü silelim dilden kadınlar!
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Kadınlar

KADINLAR

Gerçekleri görmek hiçte zor değil!
Erkeklerle eşittir tüm kadınlar.
İçtenlikle sorunlarına eğil,
Dertleri ortak olan kadınlar.

Bazıları ana, bazısı bacı,
Emekleriyle onlar baş tacı,
Seni incitmez mi görürse acı,
Acılardan ırak olsun kadınlar.

Seni seviyorum demek zor mudur?
Onları geriye itmek hak mıdır?
Hala iten, horlayan yok mudur?
Emeği ölçülmez sonsuz kadınlar.

Özen ile yavrusunu doğurur,
Ona kızanlara hınçla bağırır,
Besiyle, ninniyle onu yoğurur,
Her cefaya dirençlidir kadınlar.

Öfkesini kolay kolay belletmez,
Kızsalarda kin ile buğuz tutmaz,
Doğrudan ayrılıp yalana gitmez,
Daim iyilikler yapar kadınlar.

Şahinim kadın erkek bütün olsun,
Kötü davrananlar derbeder olsun,
Ayağının altında cennet olsun,
İyilikle özdeşleşsin kadınlar.
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Kaldır Barajı

Demokrasi katılımdır diyorsan,
Kaldırmalısınız haksız barajı!
Herkese bu bir haktır diyorsan,
Tümden kaldırmalı haksız barajı!

Demek on olmazsa temsil olunmaz!
Bu barajla elbet adil olunmaz,
Bundan haksızı elbette bulunmaz,
Seversen halkını kaldır barajı!

Barajlı seçimde adil olur mu?
Meclis halkın haklı sesi olur mu?
Halkı seven eli bağlı durur mu?
Kaldırmalısınız haksız barajı!

Temsil olunmazsa güveni kalmaz,
İyilik etmeyen iyilik bulmaz,
Böyle haksız hukuksuz sistem olmaz,
Kaldırın artık haksız barajı!

Her sesi ülke mecliste duymalı,
Haksızı kaldırıp hakkı koymalı,
Yanlıştan dönmeyi erdem saymalı,
Kaldırın o zaman haksız barajı!

Şahinim eşitsizlikler olmasın,
Düşünen beyinler küskün olmasın,
Hak eden temsilden geri kalmasın,
Kaldırın ülkeden artı barajı!
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Kaldır Barajı2

KALDIR BARAJI

Gerçek demokrasi istiyorsan eğer,
Kaldır durma haksız olan barajı!
Veriyorsan her bireyine değer,
Kaldır durma haksız olan barajı!

Egemenlik koşulsuz milletteyse,
Bayrak inmez vatan bölünmez ise,
Yetmiş iki millet kaynaşmış ise,
Kaldır durma haksız olan barajı!

Ayrıcalıksız bütünlük için,
Irk, cins, mezhep, sınıf ayrımsız için,
Karanlıklar değil, aydınlık için;
Kaldır durma haksız olan barajı!

Demokrasinin olmazıdır seçim,
Uzlaşmayla sağlanacaktır geçim,
Saygı sevgi ile şekilleniyor biçim,
Kaldır durma haksız olan barajı!

Şahinim der gerçek akil nerede?
Halkın oyuyla seçilenler nerede?
Dermiş İnönü:”Hadi canım sende! ”
Kaldır durma haksız olan barajı!

17 Nisan 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Kaldır Şu Barajı

KALDIR ŞU BARAJI

Özgür olmak istiyorsan,
Kaldır artık şu barajı!
İnsan kalmak istiyorsan,
Kaldır artık şu barajı!

Demokrasi sözde olmaz,
Haksız olan deva bulmaz,
Mazlumun ahını almaz,
Kaldır artık şu barajı!

Beşi yedisi fark etmez,
Yanlışın izinden gitmez,
Güçlünün sözünü tutmaz,
Kaldır artık şu barajı!

Aldatmaktan da uzak dur,
Zalime prangalar vur,
Gerçek demokrasiyi kur,
Kaldır artık şu barajı!

Meclisin hür iradesi,
Yansısın milletin sesi,
Alamıyor halk nefesi,
Kaldır artık şu barajı!

Parası olanlar ilerde,
Yoksul kalmasın geride,
Ah kalmasın sen de ben de,
Kaldır artık şu barajı!

Sen, ben, ötekini sorsak;
Benliği kökünden kırsak,
Artık yaraları sarsak,
 Kaldır artık şu barajı!

Kimse bilmez kim zekidir,
Bütün insanlar hep birdir,
Kaldırmanın tam vaktidir,
Kaldır artık şu barajı!

Uygarlıkta yarışalım,
Birbirimize danışalım,
Halkımızla barışalım,
Kaldır artık şu barajı!

Şahinim değil umutsuz,
Olmasın ekmeksiz susuz,
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Katılım elzemdir sonsuz,
Kaldır artık şu barajı!

                       09 Ekim 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Kalemin Gücü

KALEMİN GÜCÜ

Herkes bilir ezbere bu öğüdü,
Keskindir kılıçtan kalemin gücü.
Yazık, kesme gölge veren söğüdü!
Keskindir kılıçtan kalemin gücü.

Değil kılıçla, kalemle yarışın;
Unut kini insanlıkla barışın,
Uzatın kolları dostça sarışın,
Keskindir kılıçtan kalemin gücü.

Kalem aydınlatır tüm insanlığı,
Geçit verir hale getirir dağı,
Bire bin verdirir bahçeyi, bağı;
Keskindir kılıçtan kalemin gücü.

Suları dizginler, canlanır toprak,
Boy verir ağaçlar, kalır mı kurak?
Artık yakındadır, değildir ırak;
Kılıçtan keskindir kalemin gücü.

Şahinim der kılıç ile kesmeden,
Asarım, keserim deyip esmeden;
Kalemden ümidin asla kesmeden,
Kılıçtan keskindir kalemin gücü.

17 Aralık 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Kalksın Baraj

KALKSIN BARAJ

Diyorsan katılımcı demokrasi,
Kalksın baraj tez günde gelsin!
Yansısın meclise tüm halkın sesi,
Kalksın baraj tez günde gelsin!

Önünde aşılmaz engel dikili,
Düşün çoğunluğu üzüp tekili,
Zindanda çürütmeyin vekili,
Kalksın baraj tez günde gelsin!

Mahkeme hak diyor,  vekil nerede?
Kaldık iki arada bir derede,
Gerçekleşsin artık kısa sürede,
Kalksın baraj tez günde gelsin!

Halk yönetenini kendisi seçsin,
Hak eden tümünün önüne geçsin,
Hassas teraziyle ölçerek biçsin,
Kalksın baraj tez günde gelsin!

Yüzde onluk baraj ulusu üzdü,
Durmadan ulusal istenci ezdi,
Şahinim hep yazdı canından bezdi,
Kalksın barajı tez elden gelsin!

05 Aralık 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Kanma

KANMA

İşi gücü yalan dolan,
Aklını kullanıp kanma!
Sonra saçın başın yolan,
Sakın ha her söze kanma!

Hani hepimiz eşittik,
Hep gerisin geri gittik,
Ettiklerimizden çektik,
Tatlı söze sakın kanma!

Adaleti bir hiç ettik,
Mebusları mahpus ettik,
Yaşamı da zehir ettik,
Bunları bir gör de kanma!

Düşünürsün kara kara,
Açılmasın kalbe yara,
Sözlerin çoğu palavra,
Sakın bir kez daha kanma!

Ücret artar sonlardasın,
Yüreğine taşlar basın,
Hak edene mührü basın,
Yalancıya n’olur kanma!

Par’etmiyor alın teri,
Diyorlar ki elin kiri,
Dilbaz, dolanbazın biri;
İyi düşün asla kanma!

Güzel günler bize uzak,
Hem okuyup hem de yazak,
Kurulmuştur bin bir tuzak,
Önceden görüp de kanma!

Şahinim kutsaldır her oy,
Değerin bil deme oy oy,
Gerçek atabilir bir boy,
Artık yalanlara kanma!

27 Ocak 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Kardeşlik, Özgürlük, Barış

KARDEŞLİK, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ

Diliyorum yeni yılda,
Kardeşlik, özgürlük, barış.
Koşalım doğru bir yolda,
Kardeşlik, özgürlük, barış.

Dünyada ayrım yok olsun,
Birlik ile dirlik olsun,
Tüm halklara selam olsun,
Kardeşlik, özgürlük, barış.

Savaşanlar yapsın barış,
Olsun uygarlıkta yarış,
Ufkumuzdaki tek varış,
Kardeşlik, özgürlük, barış.

Emek değerini bulsun,
Sermayeyle kardeş olsun,
Kötüler belayı bulsun,
Kardeşlik, özgürlük, barış.

Yürüyelim ileriye,
Düşmeyelim tek geriye,
Kanmayalım serseriye,
Kardeşlik, özgürlük, barış.

Düşmanlıklar artık yetsin,
Kan yerine güller bitsin,
Duyulsun mutluluk sesin,
Kardeşlik, özgürlük, barış.

Çocuğu genci, yaşlısı;
Öfkeli, hinli, hırslısı;
Haykırsın içten canlısı,
Kardeşlik, özgürlük, barış.

Değil midir işin özü?
Ölenlere göynür özü,
Vurgular şahin bu sözü,
Kardeşlik, özgürlük, barış.

29 Aralık 2012/Mustafa Şahin-Malatya.
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Kaza Mı, Yazgı Mı, Yoksa İhmal Mi?

-Kıvırcık Ali ve Şehitler anısına saygı ile-

Her gün kazalarda canlar ölüyor,
Kaza mı, yazgı mı, yoksa ihmal mi?
Oluşan hasarı ulus ödüyor,
Kaza mı, yazgı mı, yoksa ihmal mi?

Asfalt yolda, söyle, çamur olur mu?
Genç yaşlarda o fidanlar ölür mü?
Onların yeri derhal dolar mı?
Kaza mı, yazgı mı, yoksa ihmal mi?

Acıyı paylaşmak umar olmuyor,
Gidenler gidiyor bu son olmuyor,
Vaat edilen söz yerin bulmuyor,
Kaza mı, yazgı mı, yoksa ihmal mi?

Hani etkiliyle yetkili nerde?
Bana bir şey olmaz gençlik var serde,
Acı içinde can verdiğin yerde,
Kaza mı, yazgı mı, yoksa ihmal mi?

Yol, yol diyerek hava atanlar,
Lüks otom var diye çalım satanlar,
Önlem aldık diye atıp tutanlar,
Kaza mı, yazgı mı, yoksa ihmal mi?

Acıyı acı üstüne eklerken,
İyi haberleri bir bir beklerken,
Eğitim helikopteri düşerken,
Kaza mı, yazgı mı, yoksa ihmal mi?

Şahinim ölümler canımız yaktı,
Gözyaşım sel oldu durmadan aktı,
Etkili, yetkili çaresiz baktı,
Kaza mı, yazgı mı, yoksa ihmal mi?

         12 Ocak 2011
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Kendine Bak

KENDİNE BAK

Çevrene çamuru atıp da durma,
Başkasından önce dön kendine bak!
Yerden yere yakın tarihi vurma,
Başkasından önce dön kendine bak!

Atatürk-İnönü eşsiz değerler,
İsmini duyanlar boyun eğerler,
Dil uzatanlara vurur semerler,
Başkasından önce dön kendine bak!

Mezhebine göre insan ayırma,
Belden aşağıya ne olur vurma,
Kendini bileni kesin uyarma,
Başkasından önce dön kendine bak!

İnsanları hayvanlara benzetme,
Alınanlar olur yazık incitme,
Öne çevir yönün geriye gitme,
Başkasından önce dön kendine bak!

Atma çamur sonra kalır bak izi,
Yaratandır Allah biz ile sizi,
Dünyada kalır mı soysuzun izi,
Başkasından önce dön kendine bak!

Şahinim densizler dünyada çoktur,
Kendisinden üstün hiç insan yoktur,
Verecek yargıyı elbette Hak’tır,
Başkasından önce dön kendine bak!

                       05 Aralık 2012/Mustafa Şahin-Malatya.
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Kış

İki bahar arasında kalmışsın,
Karınla, tipinle namın salmışsın;
Yüce dağlara konuk olmuşsun,
Adın gibi kendinde soğuksun kış!

Örtünür, bembeyaz görünür dağlar;
Yağmur yağar, güneşle erir çağlar;
Kimi mutlu, kimi mutsuzca ağlar;
Kararında olmayı bilmezsin kış!

Mevsimler içinde en kısasısın,
Hiç eksik olmaz mı dağında pusun?
Akan gür sularda yüzlerin yusun,
Şarıldayarak suların aksın kış!

Örtünür beyaza, görünür süsü;
Ötmez olur kuşlar, kısılır sesi;
Baharı beklerler, tutmuş nefesi;
Zamanı gelince gürlersin kış!

Şahinim der geçip gidecek kışlar,
Arkasından bakıp onu kış kışlar!
Hep umutla dolsun canlı bakışlar
Umuttan umuda koşturursun kış!

   25 Aralık 2012/Mustafa Şahin-Malatya.
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Kim Neyi Ekerse

KİM NEYİ EKERSE

Üzülme hiç geçip giden günlere,
Kim neyi ekerse onu biçecek!
Kapılıp da gitme nankör ellere,
Kim neyi ekerse onu biçecek!

Doğru yoldan kazan ekmek aşını,
Ayrılma hukuktan versen başını,
Akıtma boşuna gözün yaşını,
Kim neyi ekerse onu biçecek!

Kazanır sinsice hırsı mı biter?
Dünyada var olan herkese yeter,
İnsanca yaşamak gül olmuş tüter,
Kim neyi ekerse onu biçecek!

Günler tümden kararıban gelse de,
Seni güçsüz, seni bitkin kılsa da,
Karşında sırıtıp hince gülse de,
Kim neyi ekerse onu biçecek!

Herkesin derdini dert eyler durur,
Yediveren bitkin zamanla kurur,
Acıyla kıvranır, başına vurur;
Kim neyi ekerse onu biçecek!

Şahinim gün gelir o da gidecek!
Gark olsa servete bilmem nedecek,
Daima eşitlik, Hakk’ı güdecek;
Kim neyi ekerse onu biçecek!

14 Ekim 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Kitap Okuma Günü

Sekiz Eylül Kitap Okuma Günü,
Oku, Dünya Kitap Okuma Günü!
Geleceği görür, tanırsın dünü,
Oku, Dünya Kitap Okuma Günü!

Okuyan insanlar bilgili olur,
Okumayansa perişan olur,
Dört bir yanımız aydınlık olur,
Oku, Dünya Kitap Okuma Günü!

Asla okuyup ta n’olacak deme,
Günde biraz oku, sakın erinme,
Ömrün geçti gitti diye yerinme,
Oku, Dünya Kitap Okuma Günü!

Ülkelerin çoğu bizi sollamış,
Gelişenler birbirini kollamış,
Aydınlanmak cehaleti zorlamış,
Oku, Dünya Kitap Okuma Günü!

Okumakla kazanılır cesaret,
Yılgının yerini alır basiret,
Yaşam süresince sen de rahat et,
Oku, Dünya Kitap Okuma Günü!

Şahinim ülkemiz okur olursa,
Değil kahve, kütüphane dolursa,
Hiç durma, eğer vaktin olursa,
Oku, Dünya Kitap Okuma Günü!
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Kolay mı Sandın?

KOLAY MI SANDIN?
Ona emeksiz kavuşulur sanma,
Adam olmayı da kolay mı sandın?
Verilen sözlere çabucak kanma,
Adam olmayı da kolay mı sandın?

Sağına soluna çamur atarak,
Haram lokma helaline katarak,
Neymişim ben diye çalım satarak?
Adam olmayı da kolay mı sandın?

Vali olursun sen adam olmazsın,
O koltuğunda sonsuz kalmazsın,
Düşersin dertlere belki onmazsın,
Adam olmayı da kolay mı sandın?

Hileciyle yalancıyla gezersin,
Yelinden suyundan hile sezersin,
Düşersin sevdaya candan bezersin,
Adam olmayı da kolay mı sandın?

Ne oldum deme ne olacağım de!
En onurlu orunlara gelsen de,
Alın terin akıtarak ye sen de!
Adam olmayı da kolay mı sandın?

Kaptırma kibrine gerçek özünü,
Avucunu yakma  alıp közünü,
Sakınmaz Şahinim söyler sözünü,
Adam olmayı da kolay mı sandın?

20 Kasım 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Koşsun Barışa

KOŞSUN BARIŞA

Kadını, erkeği, genci, yaşlısı;
El ele tutuşup koşsun barışa.
Düşmesin yüreğe gençlerin yası,
Yok ede, yok ede koşsun barışa!

İçten bağıralım:”Savaşa Hayır! ”
Güçlüleri değil, güçsüzü kayır;
Mazlumu, zalimden iyice ayır;
Göstere göstere koşsun barışa!

Bütün varlığını silaha verme,
Gerilimi düşür, ortamı germe,
Eğitimi yücelt, yerlere serme;
Seğirte seğirte koşsun barışa!

Kadın doğurup salladı beşiği,
Erkekse, çoktan dolandı eşiği;
Özgürlükle bağımsızlık aşığı,
Bilene bilene koşsun barışa!

Savaşlar dünyayı kana buladı,
Kinleri kinlere uladıkça uladı,
Gönendirir elbet barışın adı,
Söylene söylene koşsun barışa!

Şahinim yaşarken yazacak barış,
Eğitim, sağlıkta, bilimde yarış;
“Çağdaş uygarlığa” sonunda varış,
Övüne övüne koşsun barışa!

10 Temmuz 2012/Mustafa Şahin/Malatya.
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Kuş Misali

KUŞ MİSALİ

Durmaksızın yinelersin,
İnsanoğlu kuş misali.
Bu gerçeği hep bilirsin,
İnsanoğlu kuş misali.

Elden gelse iyilik eder,
Sanma ki kin garez güder,
Bir gün gelen bir gün gider,
İnsanoğlu kuş misali.

Yaşa güzel,iyi yaşa;
Gitmesin emeğin boşa,
Uçar gider kalma şaşa,
İnsanoğlu kuş misali.

Çalışıp didindin durdun,
Düş görüp gerçeğe yordun,
Kimi zaman soru sordun,
İnsanoğlu kuş misali.

Çoluk çocuğa karıştın,
Onurunla hep savaştın,
Pek çok engelleri aştın,
İnsanoğlu kuş misali.

Ağrı girer dizlerine,
Duman çöker gözlerine,
Bakılmaz ki yüzlerine,
İnsanoğlu kuş misali.

Sabah, öğle ve ikindi;
Yaşam yükü artıp bindi,
Kalmadı ömür tükendi,
İnsanoğlu kuş misali.

Gün gelir usanıp kaçar,
Kimseler kalmasın naçar,
Şahinim der bir gün uçar,
İnsanoğlu kuş misali.

24 Mart 2014/Mustafa Şahin-Malatya
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Kutlarım

Kadınla erkek gerçekten eşitse,
Kutlarım o an Anneler Gününü!
Kadınla erkek el ele yürüse,
Kutlarım o an Anneler Gününü!

Kadınlar tacize hiç uğramasa,
Töre cinayetine canın vermese,
Terör vurup yavrusunu almasa,
Kutlarım o an Anneler Gününü!

Kadına gerçekten saygı duyulsa,
Haksızlığa karşı hesap sorulsa,
Kinle nefret değil, sevinçler olsa;
Kutlarım o an Anneler Gününü!

Kutlamada kaygı para olmasa,
Zindanlara düşüp canı yanmasa,
Hor görülüp anası ağlamasa,
Kutlarım o an Anneler Gününü!

Bir gün yetmez elbet her gün olmalı,
Herkes ona saygı, sevgi duymalı,
Sımsıkı sarılıp doyum bulmalı,
Kutlarım o an Anneler Gününü!

Şahinim her şeye layıktır onlar,
İnanır mı buna candan insanlar?
Gelse; gülüp eğleneceği anlar,
Kutlarım o an Anneler Gününü!

        17 Mayıs 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Lozan

LOZAN

“Bağımsızlık karakterimdir,”diyen;
Ulusa güveni  yürekten veren,
Uzun savaşlarla sınırın çizen,
Düşmana verilen yanıttır Lozan.

Atatürk, İsmet'le binlerce Paşa;
Askerin, milletin, ordunla yaşa;
Akılla, fen ile, inançla coşa;
Düşmana atılan tokattır Lozan.

Düşmanın hinliği asla bitmedi,
İsmet’ten aldığı yanıt yetmedi,
Kazandı savaşı kinler gütmedi;
Düşmanı titreten anıttır Lozan.

Sınırlar değişmez, vatan bölünmez;
Bu halkın sabrı da deney edilmez,
Amaç saygı, sevgi; kinler güdülmez;
Düşmana verilen ibrettir Lozan.

Herkes yeminine sadık kalmalı,
El ele, sırt sırta kenet olmalı;
Dört bir tarafa haber salmalı,
Düşmana bile senettir Lozan.

Şahinim doksana  varan yılda da,
Barış güvercini uçuyor dalda,
Kırılır, eğilmez asla bu yolda;
Düşmana verilen limittir Lozan.

26 Temmuz 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Milli İradedir Deyi

MİLLİ İRADEDİR DEYİ

Durmayın beyler hep yeyin,
Milli iradedir deyi,
Yoksullara şükret deyin,
Milli iradedir deyi.

Dört yılda bir gelir sandık,
Sandık dedik hep inandık,
İnandık acayip yandık,
Milli iradedir deyi.

Kimi açtır kimi doya,
Paraları saya saya,
Vicdanları sanki kaya,
Milli iradedir deyi.

Kimi kutu kimi çıkın,
Durmadan tıkın ha tıkın,
Palavrayı çokça sıkın,
Milli iradedir deyi.

Haramları korkmaz yerler,
Feleğin sillesin yerler,
Sıkışınca sandık derler,
Milli iradedir deyi.

Emekçiyi görürler hor,
Pahalılığı onlara sor,
Bu kez sandıkta işler zor,
Milli iradedir deyi.

Sendika, parti kapandı;
Onlar yolları yapandı,
Seçim barajı bir kapandı,
Milli iradedir deyi.

Şahinim dertler azıyor,
Sinirlendikçe yazıyor,
Kuyusun kendin kazıyor,
Milli iradedir deyi.

05 Şubat 2014/Mustafa Şahin-Malatya
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Mira

MİRA

Altmışımda ilerlerken,
Hoş geldin güzel Mira.
İkindim akşam olurken,
Hoş geldin güzel Mira.

Yürüyesin sen bu yolu,
Büyü tanı sağla solu,
Gözlerin umutla dolu,
Hoş geldin güzel Mira.

Çevren dikenlerle dolu,
Yürü durmaksızın yolu,
Elle tutun verme kolu,
Hoş geldin güzel Mira.

Herkes başucunda döner,
Gün aydınlık ışık söner,
Çevre mutlulukla göner,
Hoş geldin güzel Mira.

Kimi ağlar kimi güler,
Bebeği beşiğe beler,
Şahinim mutluluk diler,
Hoş geldin güzel Mira.

07 Nisan 2013/Mustafa Şahin-Malatya.
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Mutlu Musun?

Son günlerde mutluluktur uçuyor,
O denli yolsuzluk var: Mutlu musun?
Sorunlar birikmiş boydan aşıyor,
Sorun çözülmüyor sor: Mutlu musun?

Her gün trafik terör öldürür,
Ajanslarsa dört bir yana bildirir,
Savaş ise çok bir yandan saldırır,
Başın avucuna kor: Mutlu musun?

Aybaşı gelmiştir bankaya koşar,
Maaş giderine yetmezse şaşar,
Yüzler gülmeyince eşini boşar!
Bunlara kafanı yor: Mutlu musun?

Adam çalıp çırpıp köşe oluyor,
Durmadan çalışsa da karnı doymuyor,
Boşa koysa dolmaz, dolu almıyor,
Değil mi ki bunlar zor: Mutlu musun?

Biliyor ki haklı hakkın almıyor,
Parasızsa çoluk çocuk takmıyor,
Trafik karmaşık sular akmıyor,
Daha da beteri var: Mutlu musun?

Şahinim elbette mutlu olamam,
Çakıldım eğri de doğru kalamam,
Üzülsem de saçım başım yolamam,
Bütün bu acılar kor: Mutlu musun?
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N’olur?

Ahlaksızlık boyu aşmış gitmişse,
Seçim olsa n’olur olmasa n’olur?
Halk buna dahi duyarsız kalmışsa,
Seçim olsa n’olur olmasa n’olur?

Ne dürüstlük kalmış ne de insanlık,
Göz gözü görmüyor ati karanlık,
Kendine gel de düşün bir anlık,
Seçim olsa n’olur olmasa n’olur?

Anayasamızda açtık çok gedik,
Başımızdakilerinse dediği dedik,
Söylemeye ne gerek: Ayvayı yedik!
Seçim olsa n’olur olmasa n’olur?

Baraj varmış, yokmuş; bundan sana ne?
Var olanı çek güzelce sinene,
Haksızlığı düşünme bak keyfine!
Seçim olsa n’olur olmasa n’olur?

Bastıran parayı geçiyor başa,
Gerçeği görenler hep şaşa şaşa,
 Bassalar mühürü gidiyor boşa
Seçim olsa n’olur olmasa n’olur?

Şahinim bu devran böyle süremez!
Sis sarmış her yanı önü göremez,
Gitti gider ömür geri gelemez,
Seçim olsa n’olur olmasa n’olur?
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Ne Cumhuriyet

-İlhan Selçuk’a saygı ve sevgi ile-

Yaşam bir savaşım demekse eğer,
Ne bilgeler biter, ne Cumhuriyet!
Yıllarca yazıp ta ölmekse değer,
Ne bilgeler biter, ne Cumhuriyet!

Cumhuriyet İlkelerini yazdı,
Egemenlerin çıkarını bozdu,
Kalem, kâğıt, kitap elinde kozdu,
Ne bilgeler biter, ne Cumhuriyet!

Ne işkenceler görüp güldü geçti!
Hep Laiklik Demokrasiyi seçti,
Bunlara saldıran gözünde hiçti,
Ne bilgeler biter, ne Cumhuriyet!

Gün oldu Gazeteyi kapattılar,
Yazar-çizerleri hapse attılar,
Ziverbey’de işkenceye tuttular,
Ne bilgeler biter, ne Cumhuriyet!

Yazarları birer birer vuruldu,
Gözlükleri, kalemleri kırıldı,
Dayanmadı yürek bir gün yoruldu,
Ne bilgeler biter, ne Cumhuriyet!

Bağnazlara daim şaşmaz hedefti,
Karanlığa aman vermez ışıktı,
Kendisi erirken aydınlık saçtı,
Ne bilgeler biter, ne Cumhuriyet!

Bedeni ayrıldı tini ölmedi,
Kötücüllerin elinden gülmedi,
İşkenceler gördü kini bilmedi,
Ne bilgeler biter, ne Cumhuriyet!

Şahinim kırk yıldır O’nu okudum,
Bilgileri nakşederek dokudum,
Ölüm bile gelirse adım adım,
Ne bilgeler biter, ne Cumhuriyet!

23 Haziran 2010-Malatya.
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Ne Demokrat

Yüksekçe atıp tutuyor,
Ne demokrat, ne demokrat!
Herkeste bunu yutuyor,
Ne demokrat, ne demokrat!

Almışız bir yüzde elli,
Gerisinin yeri belli,
Oynayalım zilli tefli,
Ne demokrat, ne demokrat!

Mebuslar gün sayacaklar,
İnsan sayıp koyacaklar,
Tükürüp yalayacaklar,
Ne demokrat, ne demokrat!

Seçim oldu herkes güldü!
Demokrasi ince güldü,
Kendini demokrat bildi,
Ne demokrat, ne demokrat!

Tek kale top oynarız biz,
Avuç yalarsınız siz,
Demokrasi gelir bu güz,
Ne demokrat, ne demokrat!

Şahinim bu gider böyle,
Durmaksızın bunu söyle,
Demokratmış söyle böyle,
Ne demokrat, ne demokrat!
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Neden?

NEDEN?
      -Burak Yıldırım anısına-

Spor; sevgi, dostluk, kardeşlik ise,
Elinde bulunan bu bıçak neden?
İzlemek, dinlenmek, eğlenmek ise;
Elinde bulunan bu bıçak neden?

Yensen, yenilsen de kıyma bir cana;
Pür neşe içinde görün yan yana,
Bir anlık öfkeyle vurma insana,
Elinde bulunan bu bıçak neden?

Haklı isen niçin durmaz kaçarsın,
Sağa sola zulüm kanlar saçarsın,
Akıldan irfandan yoksun naçarsın,
Elinde bulunan bu bıçak neden?

Gün gelir tüm renkler ortak birleşir,
Tek yumruk, tek yürek olur gürleşir;
Yengiye, utkuya doğru devleşir;
Elinde bulunan bu bıçak neden?

Şahinim stad türküyle inlesin,
Bütün ülke içten içe dinlesin,
Değil ölüm, bir çizik de bilmesin,
Elinde bulunan bu bıçak neden?

     15 Mayıs 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Nerde Adalet

NERDE ADALET
-Mustafa Balbay’a-

Tutukluluk uzadıkça uzuyor,
Hani demokrasi, nerde adalet?
Sürdükçe de moralleri bozuyor,
Hani demokrasi, nerde adalet?

Hapiste bir gün kalmak dahi zor,
İyi, güzel ve yarara aklın yor,
Bir bilsen de daim bir bilene sor,
Hani demokrasi, nerde adalet?

Geciken adalet, adalet midir?
Haksızlık, kin, öç zulüm değil midir?
Bugün O’na yarın sana değil midir?
Hani demokrasi, nerde adalet?

Savaşlarda bile böyle olmuyor,
Hapishanelerde dolup taşmıyor,
Adalet terazisi hiç şaşmıyor,
Hani demokrasi, nerde adalet?

En dorukta olmalıdır Yasama,
Çözüm üretmelidir bu tasama,
Üyesine çare bulmalı, ama
Hani demokrasi, nerde adalet?

Şahinim der bir gün çözüm olacak,
Dört bir yana güvercinler salacak,
Haksızlar da cezasını alacak,
Hani demokrasi, nerde adalet?

30 Kasım 2011/Mustafa Şahin-Malatya
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Nisan Yağmuru

NİSAN YAĞMURU

Her bir yana eşitlikle yağıyor,
Özlenir, sevilir Nisan Yağmuru.
İçime bir sevinç, umut doğuyor;
Özlenir, sevilir Nisan Yağmuru.

Verimleşir toprak yağmur yağınca,
Gökkuşağı bir güzelce ağınca,
Eksik olmaz yağar ayın boyuca,
Özlenir, sevilir Nisan Yağmuru.

Nisan yağmuruna doyum olur mu?
Yeşillenir toprak kıyım olur mu?
Kötü gözle bakan huyum olur mu?
Özlenir, sevilir Nisan Yağmuru.

Aralıksız yağar, sular çağlaşır;
Çimenlerde kuzuların dolaşır,
Tarlalarda gelincikler bollaşır,
Özlenir, sevilir Nisan Yağmuru.

Beklerim Şahinim bahar ayını,
Doyasıya seyredeyim çayını,
Kana kana toprak alsın suyunu,
Özlenir, sevilir Nisan Yağmuru.

       18 Nisan 2014/Mustafa Şahin-Malatya
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Niyedir Niye

NİYEDİR NİYE

Özgürlük, eşitlik, katılım varken;
Yüzde onluk baraj niyedir niye?
Kimseye ayrıcalık yok derken,
Yüzde onluk baraj niyedir niye?

En akıllı baraja takılırsa,
Hak etmeyen paydan fazla alırsa,
Eğer gerçekten demokrasi varsa,
Yüzde onluk baraj niyedir niye?

Hani nerede yasada eşitlik,
Bu sözleri her ağızdan işittik!
Değerler bilinmez yok olup gittik,
Yüzde onluk baraj niyedir niye?

 Falan varsıl ise olur baş tacı,
Adam yerinde olmamak acı mı acı!
Haksızlık yapılır alıyor sancı,
Yüzde onluk baraj niyedir niye?

Her bir oy elbette kutsaldır deriz,
Milyonlarca oyu çöpe dökeriz,
Demokrasi vardır deyip gezeriz,
Yüzde onluk baraj niyedir niye?

Yüzde onluk baraj bir gün yok olsun,
Çalışan hak eden mecliste dolsun,
Gerekiyorsa koalisyon olsun,
Yüzde on baraj niyedir niye?

Memlekete güzel günler gelecek,
Haksızlar ağlayıp haklı gülecek,
Şahinim gerçeği hep söyleyecek,
Yüzde on baraj niyedir niye?

08 ŞUBAT 2011/Mustafa Şahin-Malatya
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Okumalı

OKUMALI

Her gün insan azar azar,
Okumalı, okumalı!
Beşikten mezara kadar,
Okumalı, okumalı!

Fuarlara da koşmalı,
Bilgiyle dolup taşmalı,
Kendisini de aşmalı,
Okumalı okumalı!

Odur en iyi arkadaş,
Güven duyulan bir sırdaş,
Her an aranan bir candaş,
Okumalı okumalı!

Oku, dertlerini unut!
Kendine gerçek bir yol tut,
Geleceğe gerçek umut,
Okumalı okumalı!

Hapishaneler kapatır,
Önümüzü aydınlatır,
İnandırır satır satır,
Okumalı okumalı!

Korunursun karanlıktan,
Kaçma sakın aydınlıktan,
Kurtul artık çakallıktan,
Okumalı okumalı!

Hedefine varmak için,
Gerçeğine ermek için,
Mutlu yaşam sürmek için,
Okumalı okumalı!

Şahinim söyler öz sözü,
Yalanda yoktur ki gözü,
Dolaştırma işin özü,
Okumalı okumalı!

                                               Mustafa Şahin
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Oldu Mu İnsan Özgür

İlk insandan bugünlere,
Oldu mu ki insan özgür?
Vurgunlardan sürgünlere,
Yaşadı mı insan özgür?

Savaştı yoruldu durdu,
Terk etmedi özgün yurdu,
Bitmedi içinde kurdu,
Yok etti mi insan özgür?

İçerde hüzün, dışarıda hüzün;
İster assın, ister yüzsün;
Gerek vursun, gerek kessin;
Olamaz mı insan özgür?

Açlıkla kıyım bir yandan,
Zamla zülüm öte yandan,
İnsan usanıyor canda,
Güldü mü hiç insan özgür?

İnsan hep huzuru arar,
Kötülükten görür zarar,
Veremez ki kesin karar,
Ulaşır mı insan özgür?

Bugün yarın der geçerken,
Onca yoksunluklar varken,
Tam da yakaladım derken,
Erdi mola insan özgür?

Çevre yalanlarla dolu,
Seçemezsin gerçek yolu,
Şahinim içim acı dolu,
Kovdu mu insan özgür?
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Olmasaydı

Dünyamız yaşanır bir yer olurdu,
Ah, şu maskelerimiz olmasaydı!
Herkes mutlu güler yüzlü olurdu,
Ah, şu maskelerimiz olmasaydı!

Biri birisini terse çekiyor,
Dertler omzunda belin büküyor,
Acıyormuş gibi eyvah çekiyor,
Ah, şu maskelerimiz olmasaydı!

 Yalanları gerçek gibi söylerler,
Akla gelmez zulümleri eylerler,
Birbirlerine hırsla diş bilerler,
Ah, şu maskelerimiz olmasaydı!

Durmaksızın günler geçip gidiyor,
Kimi umarsızca bakıp gidiyor,
Kimisi de yaşamış gibi gidiyor,
Ah, şu maskelerimiz olmasaydı!

Şahinim gerçeği yaşamak güçtür,
Birlikte olmak yenilmez bir güçtür,
İçtenlikli olmak bir hayli güçtür,
Ah, şu maskelerimiz olmasaydı!
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Olur Mu Fayda?

Dürüstlük kalmamış yalan baş tacı,
Tapınıp durursan olur mu fayda?
İğne ile kuyu kazmak ne acı!
Didinip durursan olur mu fayda?

Kimi taban döver kimi de ayda
Kimi emek verir kimi hayhuyda!
İyiyi, kötüyü hele bir say da;
Uğunup durursan olur mu fayda?

Hep içimizdedir gelecek sene,
Dertler yığılmakta üst üste yine,
Zalim karşısında git sine sine!
Kaçınıp durursan olur mu fayda?

Yoksulluk, yolsuzluk aşmış tüm boyu,
Milyarlar bulamaz ekmekle suyu!
Atar palavrayı kurusun huyu,
İnanıp durursan olur mu fayda?

Şahinim inanma gerisi masal!
Durmadan sat, savur: Nasılsa yasal.
Emekçiysen sürüneceksin hâsıl,
Avunup durursan olur mu fayda?
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Onurunla Yaşa Onurunla Öl!

ONURUNLA YAŞA ONURUNLA ÖL!

Doğduğundan ölüm anına kadar,
Onurunla yaşa, onurunla öl!
Aç, susuz, işsiz de kalsan çekme keder,
Onurunla yaşa, onurunla öl!

Çalıp da lekeler sürme yüzüne,
Eğri yola sapıp kıyma düzüne,
Başını eğmeden yürü gezine,
Onurunla yaşa, onurunla öl!

Söylediler yalan göz göre göre,
Boyadılar gözü sadaka vere vere,
Eremezsin halkım kanma boş yere,
Onurunla yaşa, onurunla öl!

Ağla durumuna gözyaşını sil,
Gerçeği haykırsın ağzındaki dil,
Taşıma suyla dönmez değirmen bil,
Onurunla yaşa, onurunla öl!

Emeksiz ekmeği sakın yemeyin,
Bundan bana zarar gelmez demeyin,
Hırsızlığa direnin çekip gitmeyin,
Onurunla yaşa, onurunla öl!

Rüşvetleri yemiş oldukça pişkin,
Takılmış peşine gidiyor düşkün,
Şahinim olanla bitenden şaşkın,
Onurunla yaşa, onurunla öl!

11 Ocak 2014/Mustafa Şahin-Malatya
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Ögretmenler

Yine nutukları yüksek atıyor,
Öğretmenler ise geçim derdinde!
Zamlar art arda maaşı yutuyor,
Öğretmenler ise geçim derdinde!

Kimi çarşı pazarda mal satıyor,
Kimi dershaneye adım atıyor,
Dikkat edin nice değerler batıyor,
Öğretmenler ise geçim derdinde!

Hani,”eti senin kemik benimdi! ”
Öğretmen her daim göz bebeğimdi,
Neden böyle odu nazar mı değdi?
Öğretmenler ise geçim derdinde!

Su, elektrik, doğalgaz, kira parası,
Gidiyor ücretin hemen yarısı,
Borç edecek ama yo ki dayısı,
Öğretmenler ise geçim derdinde!

“Vatan kurtaranlar yalnız onlardı! ”
Yürekten izleyen aydınlar vardı,
Bu cennet vatanı varlıklar sardı,
Öğretmenler ise geçim derdinde!

Şahinim bu hep böyle gidecek mi?
Eğitim meyvesini verecek mi?
Onlarda gülüp eğlenecek mi?
Öğretmenler ise geçim derdinde!

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölmedin Ki Veysel Baba

ÖLMEDİN Kİ VEYSEL BABA

Öleli kırk sene olmuş,
Ölmedin ki Veysel Baba.
Sözlerin yerini bulmuş,
Ölmedin ki Veysel Baba.

Ayırmadın birleştirdin,
Özen ile üleştirdin,
Herkes eşit olsun derdin,
Ölmedin ki Veysel Baba.

Sadık yarın toprak idi,
Bütün derdin birlik idi,
Kazandığın helal idi,
Ölmedin ki Veysel Baba.

Kalbin ile görür idin,
Doğaya da âşık idin,
Herkesi hep kendin bildin,
Ölmedin ki Veysel Baba.

Çalışana saygı duydun,
Gelecekten kaygı duydun,
Yapay değil asil soydun,
Ölmedin ki Veysel Baba.

Halkın için sazı çaldın,
Avazı doğadan aldın,
Arının yaptığı baldın,
Ölmedin ki Veysel Baba.

Şahin söyler özlü sözü,
Hep arıyor seni özü,
Andıkça döker yaş, gözü;
Ölmedin ki Veysel Baba.

23 Mart 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Ölüm Var

ÖLÜM VAR
    -Dost Rıza Polat’ın anısına-

Varlıklıyım diye sakın güvenme,
Ayrılık var, sayrılık var, ölüm var!
Gidip gurbetlere epey eğlenme,
Ayrılık var, sayrılık var, ölüm var!

Geçti günler artık geri gelmiyor,
Seslesem gömüt taşı ses vermiyor,
İçim elem dolu kimse bilmiyor,
Ayrılık var, sayrılık var, ölüm var!

Geçim için gurbet ele döküldük,
Patronlara ezildikçe ezildik,
Ülkem onsun diye diye bekledik,
Ayrılık var, sayrılık var, ölüm var!

Yoksulun çilesi bitti mi dersin,
Öz vatanında da bir ekmek yersin,
İşle ki toprağın bin bostan versin,
Ayrılık var, sayrılık var, ölüm var!

Şahinim hep söylersin boşuna,
Kurtuluş olmuyor ki tek başına,
Gerçekler acıdır gitmez hoşuna,
Ayrılık var, sayrılık var, ölüm var!

              21 Mart 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Ölür mü Sandın

ÖLÜR MÜ SANDIN

Her gün kalbimizde yaşıyorken O,
Bir On Kasım günü ölür mü sandın?
“Bağımsızlık karakterim” diyen O,
Bir On Kasım günü ölür mü sandın?

“Ölmeyi emrediyorum” diyen O,
“Ya istiklal ya ölüm” düsturu O,
“Ordu hedefin Akdeniz,”diyen O,
Bir On Kasım günü ölür mü sandın?

Devrimler geçerken bir bir yaşama,
Çağdaşlığa götür, geri taşıma;
Her canlı bir gün toprak olur ama
Bir On Kasım günü ölür mü sandın?

Ne denli uğraşsa hepsi boşuna,
Kurban olum toprağına taşına,
“Ölümsüzdür” yazdın mezar taşına,
Bir On Kasım günü ölür mü sandın?

“Vatan bir bütündür” bölünmeyecek,
Kuşaktan kuşağa hep söylenecek,
Değil ülke, dünyada bilinecek!
Bir On Kasım günü ölür mü sandın?

Gerçeği bırakıp yalana kandın,
Devrimleri savunmaktı andın,
Şahinim yürekten yandın ha yandın!
Bir On Kasım günü ölür mü sandın?

14 Kasım 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Öncekiler, Sonrakiler

ÖNCEKİLER, SONRAKİLER

Dün ne idik bugün neyiz?
Öncekiler, sonrakiler!
Ne köleyiz ne de beyiz,
Öncekiler, sonrakiler!

Anayasa rafta kaldı,
Zam, zulüm akılda kaldı;
İdamlar canları aldı,
Öncekiler, sonrakiler!

Barajı tümden unuttuk,
Değil doğru, yanlış tuttuk;
Elde olan malı sattık,
Öncekiler, sonrakiler!

Ne liberal ne demokrat,
Varını yok yerine sat,
Durma sakın, çalımın sat!
Öncekiler, sonrakiler!

Hep: “aynı hamam aynı tas! ”
Al da taşı bağrına bas,
Ulusal istenci de as!
Öncekiler, sonrakiler!

Kişiye takılıp kaldık,
Derin düşünceye daldık,
Dersimizi iyi aldık,
Öncekiler, sonrakiler!

Bu günler elbette geçer,
Milet vekilini barajsız seçer,
Şahinim kalmayıp göçer,
Öncekiler, sonrakiler!

12 Haziran 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Sakın Ayrılma

On Aralık İnsan Hakları Günü,
Dünü öğrenerek tanı bugünü,
Düşmeyip göresin daim önünü,
Haklarına sarıl, sakın ayrılma!

Hak, adalet, barış sözde kalmasın,
Dünyada hiç kimse mağdur olmasın,
Zalim, tiran, gaddar asla onmasın,
Haklarına sarıl, sakın ayrılma!

Doğarken insanlar hepten eşittir,
Hakları kullanmada mutlak reşittir,
Bilen ile bilmeyene işittir,
Haklarına sarıl, sakın ayrılma!

İnsanları birbirinden ayırma,
Haksızlık yapıp ta kişi kayırma,
Nefsine uyup kızıp bağırma,
Haklarına sarıl, sakın ayrılma!

İnsan Hakları bir güne sığmaz,
Onca haksızlığı kimseler duymaz,
Aç kalınır da haklar olmazsa olmaz,
Haklarına sarıl, sakın ayrılma!

Şahinim der güzel günler gelmeli,
Herkes hakkın, hukukunu bilmeli;
Haksızlığı yaşamından silmeli,
Haklarına sarıl, sakın ayrılma!

07 Aralık 2011/Mustafa Şahin
Malatya
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Saki

SAKİ

Rakıyı da sulandırdı,
Doldur ver içeyim rakı,
Mideleri bulandırdı,
Doldur ver içeyim saki

Rakı nedir desen bilmez,
İçersen yanına gelmez,
Karadır kalbini silmez,
Doldur ver içeyim saki

Yıllardır rakı içerim,
İçer kendimden geçerim,
Yolumu kendim seçerim,
Doldur ver içeyim saki

Bek’r Mustafa, Ömer Hayyam;
Ne bilsin ki ondan eyyam,
Öncüleri sevip sayam,
Doldur ver içeyim saki

Bak ağlıyor acı acı,
Var ki yüreğinde sancı,
İçenlere ben duacı,
Doldur ver içeyim saki

İçersen dert dile gelir,
Herkesi kendinden bilir,
Kin, garezi kalpten silir,
Doldur ver içeyim saki

Şahinim bunları hep yaz,
Kış, İlkbahar, Hazanla yaz;
Anlayana sinek bir saz,
Doldur ver içeyim saki.

21 Mart 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Samimi, Açık Ve Dürüst Olmalı

SAMİMİ, AÇIK VE DÜRÜST OLMALI

Gerçeğe doğru ermek isteyen,
Samimi, açık ve dürüst olmalı,
Doğru bir yönetimi hep özleyen,
Samimi, açık ve dürüst olmalı.

Yalandan, yanlıştan kaçınıyorsan,
Gözünü budaktan sakınıyorsan,
Gerçek bir demokrasi istiyorsan,
Samimi, açık ve dürüst olmalı.

Helalinden ekmek kazanmak için,
Haksızdan, yolsuzdan kurtulmak için,
Hakikatten hiç ayrılmamak için,
Samimi, açık ve dürüst olmalı.

Seçim ödevini yerine getir,
Seni düşüneni başına getir,
Dalaverecinin işini bitir,
Samimi, açık ve dürüst olmalı.

Günlerin hep boşa geçip gitmesin,
Verilen emekler yitip gitmesi,
Haykır, her yanda duyulsun sesin!
Samimi, açık ve dürüst olmalı.

Şahinim söylerim ben doğru sözü,
Usanma gerçeklere çevir gözü,
Uzun sözlerin ibret olsun özü,
Samimi, açık ve dürüst olmalı.

06 Kasım 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Sana Ne?

Uğraşın temeli insan olmaktır,
İçer, tıksırırım bundan sana ne?
Gereken haklının hakkın almaktır,
İçer, tıksırırım bundan sana ne?

Üreten üretir, bayiyi süsler;
İçer içer bülbül gibidir sesler,
Geliri binlerce yoksulu besler,
İçer tıksırırım bundan sana ne?

Geçim sıkıntısı aklım alınca,
Sorunların altında ezilince,
Cesaret bulurum biraz içince,
İçer, tıksırırım bundan sana ne?

Yolsuzluk, yoksulluk olmuş diz boyu,
İçerdi, coşardı dedemin soyu,
Sanma kolay değişir insanın huyu,
İçer, tıksırırım bundan sana ne?

Arpa biter, süt biter, asma biter;
Dokunma rakıma efkârım tüter,
Allah’ın her şeye gücü yeter,
İçer, tıksırırım bundan sana ne?

Şahinim: Hani herkes özgürdü?
Çevresin kırmadan yaşamın sürdü,
Özgürlüğün canına kıyanı gördü,
İçer, tıksırırım bundan sana ne?
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Savaş da Savaş

SAVAŞ DA SAVAŞ

Dünyamızda her gün binler ölüyor,
Barışa hasretiz savaş da savaş.
Diktatörler insanları bölüyor,
Barışa hasretiz savaş da savaş.

Barışı yıkıcı eller onmasın,
Hiçbir canlı acılara yanmasın,
Savaş böyle sürecektir sanmasın,
Barışa hasretiz savaş da savaş.

Düşman belli değil dost belli değil,
Haksıza karşı dur haklıya eğil,
Sömürgene barikat olup yığıl,
Barışa hasretiz savaş da savaş.

Savaş; orada, burada, her yerde,
Var ise Birleşmiş Milletler nerde,
Onur örselendi süründü yerde,
Barışa hasretiz savaş da savaş.

Çevremiz gerçek bir kan gölü oldu,
Yüreğim kavrulup yandı köz oldu,
Kendini bilmeyen çığırtkan oldu,
Barışa hasretiz savaş da savaş.

Savaşlar yok olup barış kurulsun,
Kendini bilmezden hesap sorulsun,
Şahinim; dileği ortam durulsun,
Barışa hasretiz savaş da savaş.

13 Eylül 2013/Mustafa Şahin-Malatya

Mustafa Şahin 1

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Savaş Sana

SAVAŞ SANA

Acımaz kıyarsın cana,
Lanet olsun savaş sana!
Gözlerin doymaz mı kana,
Lanet olsun savaş sana!

Ara vermez öldürürsün,
Ocakları söndürürsün,
İnsana bakmayan körsün,
Lanet olsun savaş sana!

Gerçek amacın sömürü,
İstemezsin gerçek hürü,
Sanki emrindeki sürü,
Lanet olsun savaş sana!

Gerçekleri susturursun,
Suçlarını bastırırsın,
Mazluma kan kusturursun,
Lanet olsun savaş sana!

Zenginliğe el koyarsın,
Sanmam ki sen doyarsın,
Halkların gözün boyarsın,
Lanet olsun savaş sana!

Yok et âlim, düşünürü;
Durma yanlış yolda yürü,
Erişme menzile çürü,
Lanet olsun savaş sana!

Toprağından verme karış,
Uygarlıkta durma yarış,
Egemen olmalı barış,
Lanet olsun savaş sana!

Şahinim der gücüm yetmez,
Çöl yerinde güller bitmez,
Acısı, kederi gitmez;
Lanet olsun savaş sana!

02 Eylül 2012/Mustafa Şahin-Malatya.
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Savun!

SAVUN, SAVUN!

Atatürk ilke ve Devrimlerini,
Savun, savun can veresiye savun!
Etse de rahatsız birilerini,
Savun, savun can veresiye savun!

Dövünmeyi bırak On Kasım’lar da,
Sevenleri asla kalmasın darda,
Savunmakta bile olsan da zorda,
Savun, savun can veresiye savun!

O, bu güzel yurdumuzu kurtardı,
Karanlıktan aydınlığa çıkardı,
O’ndan daha kahramanı mı vardı?
Savun, savun can veresiye savun!

Değil bir biz, O’na dünya ağladı,
Beyaz atıp karaları bağladı,
İnananlar yüreğini dağladı,
Savun, savun can veresiye savun!

Gün gün ATA’ dan uzaklaşılsa da,
Çıkarda ölçüsüz buluşulsa da,
Sorumsuz aleyhte konuşulsa da,
Savun, savun can veresiye savun!

ATA bizsiz, biz Ata’sız olamaz,
O’na dil uzatan kişi onamaz,
Türkiye bir daha O’nu bulamaz,
Savun, savun can veresiye savun!

Şahin’im Atayı savunmuş soyun,
Savunmazsan eğer devrilsin boyun,
Canın alsalar da çıkmasın huyun,
Savun, savun can veresiye savun!

                                        Mustafa Şahin
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Sayın Arkadaş

Görmeden yoksula veririm dersin,
Yoksulluk yazgı mı sayın arkadaş?
Çalış, uğraş o da bir sona ersin!
Yoksulluk yazgı mı sayın arkadaş?

Kimi durmaz, aşırır da aşırır!
Villalara, yatlara pek de yakışır,
Yoksul ekmek bulmaz yolun şaşırır!
Yoksulluk yazgı mı sayın arkadaş?

Yıllarca yoksul kalmak ister misin?
Yazgıdır der, yaşama küser misin?
Haykır, artık yoksul duyulsun sesin!
Yoksulluk yazgı mı sayın arkadaş?

Didin, yoksulluğu ortadan kaldır;
Bolluk, berekette mutluluk vardır,
Sömüren dünya hep yoksula vardır,
Yoksulluk yazgı mı sayın arkadaş?

Allah, varlığı varsıla mı verdi;
Yoksula gelince yazgı mı dedi?
Şahinim sadaka değil emektir dedi;
Yoksulluk yazgı mı sayın arkadaş?
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Seçim mi denir?

Sonuç önceden belli oluyorsa,
Buna da gerçekten seçim mi denir?
Yurttaş alabildiğine yönleniyorsa,
Buna da gerçekten seçim mi denir?

Yüzde on barajı kalkıp koymuşsun,
Sesin çıkmaz artık suspus olmuşsun,
Parası olmayana şans tanımamışsın,
Buna da gerçekten seçim mi denir?

Parası olanlar olmuş baş tacı,
Yoksul olmak, yoksun olmak çok acı;
Düşünceye saygısızlık acı mı acı?
Buna da gerçekten seçim mi denir?

Hani milli irade, hani serbest oy?
Paran, pulun varsa; al cebine koy,
Hemen sonrasında soydukça soy,
Buna da gerçekten seçim mi denir?

Bastırıp parayı öne geçersin,
Olmazsa, liderine yağı çekersin,
İflah olmaz; çekersin de çekersin,
Buna da gerçekten seçim mi denir?

Çıkmaz oldu çoğu milletin sesi,
Borç kat kat olmuş çıkmaz nefesi,
Kurtuluş yok, kırmadıkça kafesi;
Buna da gerçekten seçim mi denir?

Şahinim her an ahı çekiyorsa,
Tek lider, tek seçici oluyorsa;
Yalan karşısında gerçek susuyorsa,
Buna da gerçekten seçim mi denir?

   21 Şubat 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Sen Değil misin?

SEN DEĞİL MİSİN?

Halinden yakınıp durursun ama,
Azıcık sorumlu sen değil misin?
Gösterişe kaçıp yapmazsan yama,
Azıcık sorumlu sen değil misin?

Sandığa zahmet edip gitmez isen,
Güçsüze,yoksula destek vermezsen,
Gördüğün insana selam vermezsen,
Azıcık sorumlu sen değil misin?

Adaletle başlamazsan yarışa,
Sanma ki varırsın kutsal barışa,
Ezilenin vereceği karışa,
Azıcık sorumlu sen değil misin?

Akşam küfür eder,sabah översen;
Söz verip de sözlerinden dönersen,
Atı yürüyene körce binersen,
Azıcık sorumlu sen değil misin?

Şahinim yazacak var binlercesi,
Burnundan soluyor baksan nefesi,
Kısılmış da çıkmıyorsa gür sesi,
Azıcık sorumlu sen değil misin?

                                    09 Temmuz 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Senin

Sevgi ile yaklaşmazsan kişiye,
Uygarlık yaramaz işine senin!
İyilik de yapmamışsan kişiye,
Uygarlık yaramaz işine senin!

Karanlığa güneş gibi doğmazsan,
Geriliği, ilkelliği kovmazsan,
Verdiğin bir sözde kesin durmazsan,
Uygarlık yaramaz işine senin!

Okuduğunun hakkını vermezsen,
İlim kapısından içre girmezsen,
Kinini bırakıp içten gülmezsen,
Uygarlık yaramaz içine senin!

İnsanları kendin gibi bilmezsen,
Yanlışları defterinden silmezsen,
Gerçeği görür de görür bilmezsen,
Uygarlık yaramaz işine senin!

Ben bilirim sen ne bilirsin dersen,
Helali bırakıp haramı yersen,
Gösterişle dolu bir yaşam sürsen,
Uygarlık yaramaz işine senin!

Şahinim ayrılma haktan hukuktan,
Birliği daim savun, kaçın nifaktan,
Doğruyla kucaklaş sakın alçaktan,
O uygarlık yarar işine senin!
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Senin1

SENİN

     -Balbay’a saygı ve sevgi ile-

Mutlaka özgür kalacaksın bir gün,
Unutulmayacak haince sürgün,
Semaya yükselir verdiğin sürgün,
Tutsaklığa yazdığın yapıtlar senin.

Aşk olsun gerçekten aşk olsun sana,
Fark etmez tutsaklık özgür insana,
Acıyorum sana kıyan nadana,
Bağımsızlığa tuttuğun umutlar senin.

Adın tarihe altın harflerle yazılır,
Lafazanlar görür bunu bozulur,
Barışa dolanan düğüm çözülür,
Aydınlığa attığın zılgıtlar senin.

Yağmur yağar; göl olur, Deniz olur,
Sevgi, saygı coşar; coşkun sel olur,
Emin ol, aşılmaz dağlar yol olur;
Niteliğe diktiğin anıtlar senin.

İçim kan ağlıyor süzgündür gözüm;
Çare etmiyor ki söyleyem sözüm,
Ortada görünmez akıllı çözüm,
Kalleşliğe verdiğin yanıtlar senin.

Özgürlüğe giden yollar çetindir,
Zulme direnen elbet metindir,
Lafla değil, eylemiyle bütündür;
Eğilmeden verdiğin yanıtlar senin.

Diyor ki Şahinim bu böyle gitmez!
İnsana yapılan zulümler bitmez,
Mazlum ağlıyorsa, zalim kar etmez;
Mezalime yaktığın ağıtlar senin.

                           06 Mart 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Sevgililer Günü

Bilsen ne denli severim ben seni,
Sınırlanır mı Sevgililer Günü?
Sende seviyorsun kalbinden beni,
Anlatmaz andaç Sevgililer Günü!

Sevgiyle saygıyla yaşam güzeldir,
Bunlar olmadıkça bil ki gazeldir!
Bir gülüş bin armağana bedeldir,
Esirgeme hiç Sevgililer Günü!

Var m’ola sevgiden daha güzeli,
İnan, bulamadım gurbet gezeli!
Vazgeçmedim içimde de sezeli,
Pekişti kaldı Sevgililer Günü!

Sevgililer her gün birlikte olur,
Mutluluğu güzelliklerde bulur,
Olmazsa dirliği çarçabuk solur!
Dirlikte ol Sevgililer Günü!

Şahinim sevenler asla unutmaz!
Sever ve sevilir kalbi kin tutmaz,
Güneş gibi doğar bir daha batmaz,
Parlayıp dursun Sevgililer Günü!
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Sevgiye  Koşalım

Bahar geldiğinde çiçekler açar,
Her bir yana umutlar saçar,
Seven kovalar, sevilense kaçar;
Kaçmayıp sevgiye koşalım canlar!

 Kin, nefret, kötülük tümüyle gitsin;
Dalda çiçek, gönülde sevgi bitsin,
Genci, yaşlısı gerçek bayram etsin,
Küsmeyip sevgiye koşalım dostlar!

Erinme, erteleme kırlara koş;
Çağır, bağır, gül, oyna durmadan coş,
Ne üzülür durursun, ötesi boş;
Eğlenip sevgiye koşalım dostlar!

 Koyun, kuzu, bahar gelir, meleşir;
Genç âşıklar kıpır kıpır söyleşir,
Kuşlar daldan dala durmaz ötüşür,
Özenip sevgiye koşalım dostlar!

 Şahin’im bahara önem verelim,
Günümüzün değerini bilelim,
Acıları, elemleri silelim;
Gülüşüp sevgiye koşalım canlar!
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Siyaset Yapma

Ezilenden mi söz edecek olursun,
Derhal tepki hazır: Siyaset yapma!
Eşitlik, adalet, aş ekmek olsun;
Derhal tepki hazır: Siyaset yapma!

Yokluktan, baskıdan sakın söz etme,
Kardeşlik, dostluk, dayanışma gütme;
Doğru yolu bırakıp yanlışa gitme,
Derhal tepki hazır: Siyaset yapma!

Şekle özenme, gerçeği tümden gör,
İnsana yaraşır yaşamını sür,
Yalancı, sahtekârın defterin dür;
Derhal tepki hazır: Siyaset yapma!

Ülkede güzellik, eşitlik olsun,
Gönüllere saygı, sevgiler dolsun;
Bunları istemeyen Allah’tan bulsun!
Derhal tepki hazır: Siyaset yapma!

Varlık olmayınca Mebus olunmaz,
Ayrıcalıklı katılım solunmaz,
Yüzde onluk baraj gibi bulunmaz,
Derhal tepki hazır: Siyaset yapma!

Şahinim haksızlığa hep kızarım,
Bunlara içerler gerçek yazarım,
Saptığımda dönek yazsın mezarım,
Derhal tepki hazır: Siyaset yapma!
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Sonbahar

SONBAHAR

Bilirim ki yılda on iki ay var,
Üçünü kapmıştır güzel sonbahar!
Yüksek dağlarına yağıyorsa kar,
Anlarsın artık gelmiştir sonbahar!

Daha önce sararıyor yapraklar,
Tohumunu aramakta topraklar,
Toplanmıştır topraktaki varlıklar,
Duyumsatır kendisini sonbahar!

Sonbahar meyvesi ayva ile nar,
Canınla cananını yürekten sar,
Çok uzakta değil, yakındadır kar,
Çevrene bakınca gelmiş sonbahar!

Yazla kış arası yerin almıştır,
Gönüllere biraz hüzün salmıştır,
Yazık baharın sonuna kalmıştır,
Yine de tatlıdır canım sonbahar!

Kışa hazırlıklar hızla yapılır,
Umutla toprağa tohum atılır,
Ürünün fazlası karla satılır,
Dolar boş keseler güzel sonbahar!

Tavuğun civcivi güzün sayılır,
Görür bol kazancı nasıl bayılır,
Eser sert rüzgârlar haşin duyulur,
Önlemini al kapıda sonbahar!

Şahinim der anarım sonbaharı,
Arar da bulurum o nazlı yarı,
Ölen canlarıma ağlarım zarı,
Ayırdı onları benden sonbahar!

30 Eylül 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Susar!

Eline alırsa bir gün yetkiyi,
Baba, ana, çocuk asar mı asar!
Ben neymişim ki denen itkiyi,
Dehledip mazluma saplar mı saplar!

O yollardan sanki geçmemiştir hiç,
Doğruyu söyleyince oluyor suç,
Kendisi de uzaydan inmiştir piç,
Kararlı duruşta pusar mı pusar!

Garip gurabadan sözde yanadır,
Vicdanı, Allah’ı bil ki paradır,
Ezilmişlik yüreğimde yaradır,
Dile getirince susar mı susar!

Hep ahla geçiyor ay ile yıllar,
Haklı imiş gibi durmadan sollar,
Aç kurt gibi yemekte yallar,
Gün gelir ağzından kusar mı kusar!

Şahinim çekinme: Gerçeği söyle,
Elbet bu devran sürgit gitmez böyle,
Yılmadan haklıyı savun dur öyle,
Adaleti hâkim kılar mı kılar!
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Tam BAĞIMSIZ Demokratik  TÜRKİYE

TÜRKİYE

Bilir misiniz ne düşündüğümü?
Tam Bağımsız Demokratik Türkiye!
Çocukluktan beri özlediğimi,
Tam Bağımsız Demokratik Türkiye!

Siyasette ekonomide özgür,
Akarsuları tümden aksın gür gür,
Yoksunluğu değil, varsıllığı sür,
Tam Bağımsız Demokratik Türkiye!

İşçi, köylü çalışanı el ele,
Emeğinin karşılığı verile,
İçinden gelerek sevinçle güle,
Tam Bağımsız Demokratik Türkiye!

Kürt, Türk, Alevi, Sünni birlik olsun,
Ayrı, gayriliğe hep karşı dursun,
Çağdaş uygarlığı tümü savunsun,
Tam Bağımsız Demokratik Türkiye!

Bilinçsizliği, yoksulluğu yenmeli,
Acıda üzülüp sevinçte gülmeli,
Her kişi ben bunda varım demeli,
Tam Bağımsız Demokratik Türkiye!

Yaşama hakkını kutsal bilelim,
Öldürmeyi, zulmü tümden silelim,
Çağdaş uluslar arsına girelim,
Tam Bağımsız Demokratik Türkiye!

Şahinim onlarca sorun dururken,
Çevremizi kara bulut sararken,
Atatürk benim karakterim derken,
Tam Bağımsız Demokratik TÜRKİYE!

                                    Mustafa Şahin
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Trafik Kazaları Ve Terör

Ülkemizde değişmez yazgı oldu,
Trafik kazaları ile terör!
Her yılda binlerce cana mal oldu!
Trafik kazaları ile terör!

Durmadan başsağlığı diler olduk,
Hep olacaklardan habersiz olduk!
Olaylar arttıkça duyarsız olduk,
Trafik kazaları ile terör!

Etkililer biz biliriz dediler,
Yetkililer çözeceğiz dediler,
Vakitsizce canlarını verdiler,
Trafik kazaları ile terör!

Değişmez yazgı da değişir olur,
Yasama* elbette çözümü bulur,
Gün gelir ortalık hepten durulur,
Trafik kazaları ile terör!

Şahinim ömrüm geçti gidiyor,
Üzüntü içimi burktu gidiyor,
Sorumlular anlamsız baktı gidiyor,
Trafik kazaları ile terör!

 TBMM
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Trafik Kazası

TRAFİK KAZASI

Her gün büyük üzüntüyle başlıyor,
Yakıyor bizi trafik kazası,
En katı yüreği bile dağlıyor,
Yakıyor bizi trafik kazası.

Bu acılar böyle devam eder mi?
Onca insan zamansızca gider mi?
Ölümle sakatlıklar biter mi?
Yakıyor bizi trafik kazası.

Gel canım şoför bilinçle bas gaza,
Sakın ha sakın gelmeyesin gaza,
Ülkemde de hiç olmasın kaza,
Yakıyor bizi trafik kazası.

Ben bilirim, ben doğruyu mu bırak!
Bunlar bil ki sana en büyük tuzak,
Belirlenmiş menziller olmasın ırak,
Yakıyor bizi trafik kazası.

Herkes kurallara kesin uyarsa,
Uymayanı içtenlikle uyarsa,
Sorumluluğu yürekte duyarsa,
Yakıyor bizi trafik kazası.

Şahinim elim kazalar son bulsun!
Ne acılar olsun ne yüzler solsun,
Olacaksa ölüm ecelle olsun,
Yakıyor bizi trafik kazası.
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Türban

Niçin bu kadar taktın türbana
Türban ile borçlar ödenir mi?
Kapalı açık olsa sana ne?
Günahkârlar böyle tükenir mi?

İnsan inanmakla olur özgür,
Ağaç gibi olsun bağımsız hür,
Olmasın memlekette hiç hırgür,
Olursa barış huzur gelir mi?

Laik, özgür ve aydındır açık,
Sataşma sonra olursun kaçık,
Oy kaygısıdır seninki açık,
Bunu da halkımız hiç yutar mı?

Şahin’ im ortamı artık germe,
Bağnaza da cesaret verme,
Kutsallığı da hiç öne sürme,
Maskeli gidiş artık sürer mi?
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Ulusal Egemenlik

23 Nisan Anlamı,
Ulusal egemenlik.
Ulusun gerçek gamı,
Ulusal egemenlik.

Her sene 23 Nisan,
Özünden onu durma an,
Titresin üstüne insan,
Ulusal egemenlik.

Bağımsızlık ve özgürlük,
Etrafında olsun birlik,
Gelecektir sonra dirlik,
Ulusal egemenlik.

Özde laik demokrasi,
Gerçek çıksın halkın sesi,
Heyecanla tut nefesi,
Ulusal egemenlik.

Köylü, kentli tüm milleti,
Namus üzre yemin etti,
Kuracak cumhuriyeti,
Ulusal egemenlik.

Yedi düvelin aç kurdu,
İşgal etti anayurdu,
Atatürk onları kovdu,
Ulusal egemenlik.

Yürü Atatürk izinde,
Büyü dünyanın gözünde,
Caymadan hep dur sözünde,
Ulusal egemenlik.

Şahinim eğmem ben başı,
Döksem de bazen gözyaşı,
Sonsuzluğa onu taşı,
Ulusal egemenlik.

23 Nisan 2012/Mustafa Şahin-Malatya.
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Umuttur

UMUTTUR

Çekilen çileler sonsuz da olsa,
Umuttur bize güçle kuvvet veren,
Her bir yan simsiyah bulut olsa da,
Umuttur bize güçle kuvvet veren!

Yapılan haksızlık çığ gibi büyür,
Ezen ezilenin hakkını yiyor,
Büyük çoğunluk kaderdir diyor,
Umuttur bize güçle kuvvet veren!

Genç ağaç dalında açan çiçektir,
Karanlıkta yıldız sönmez güneştir,
Soğuktan koruyan eşsiz ateştir,
Umuttur bize güçle kuvvet veren!

Karamsarlığa karşı bir ilaçtır,
Geleceğe dönük çiçekle taçtır,
Yerlere döşenmiş yolaklık taştır,
Umuttur bize güçle kuvvet veren!

Şahinim hiçbir zaman onsuz olmaz,
Onunla yaşayan yeise dalmaz,
Hep ileriye koşar geride kalmaz,
Umuttur bize güçle kuvvet veren!

                                   19 Aralık 2011/ Malatya
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Umuyorum

UMUYORUM

Eski yıl tarihte yerin alırken,
Yeni yılda güzellik umuyorum.
Üzüntüyle her günümüz dolarken,
Yeni yılda güzellik umuyorum.

Çok acı çekildi geçen bir yılda,
Sisler dağılarak kalmasın dulda,
Bülbüller ötüşüp şad olsun dalda,
Yeni yılda güzellik umuyorum.

Ağlayan azalsın gülen çoğalsın,
Unut öç almayı sevgi yoğalsın,
Kanayan yaralar bir bir sağalsın,
Yeni yılda güzellik umuyorum.

İşçi, memur esnaf olsun el ele,
Herkesin emeği hakça verile,
Zalim olan yüksek sesle yerile,
Yeni yılda güzellik umuyorum.

Amaç dostluk ile kardeşlik olsun,
Bütün çevre barış sesiyle dolsun,
Kötülük düşünen Tanrı’dan bulsun,
Yeni yılda güzellik umuyorum.

İyilik dilesin herkes dilince,
Güzellik olsun yeni yıl gelince,
Şahinim yazıyor kendi halince,
Yeni yılda güzellik umuyorum.
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Uygar

Sen seni doğru bilmiyorsan eğer,
Nasıl diyeceksin kendine uygar!
Tüm canlı olana vermezsen değer,
Ne insan olursun ne de bir uygar!

Uygarım demekle uygar olunmaz,
İlmin bilmeksizin suya dalınmaz,
İnsan hakkı gibi değer bulunmaz,
İnanır bunlara olursun uygar!

Kimi yoksul kimi varsıl dünyada,
Kendini iyi bak gören aynada,
Güzel düşler yakalasan uykunda,
Gerçeğe yorarsan olursun uygar!

Salt kendini değil, toplumu düşün,
Eşitliği savun olsun tek işin,
Gerçekleşsin bir bir yaşamda düşün,
Uğraş, çırpın, sarıl olasın uygar!

Ayırma kimseyi; din, dil, cins ile
Kötülük, kincilik yaşamdan sile,
Sev durmaksızın sevilmesen bile,
Kim ne derse desin olursun uygar!

Şahin’im uygarlık kolay olmadı,
Gerçeği tartacak üstat kalmadı,
Aradı, taradı insan bul(a) madı,
Bulunduğu anda olunur uygar!
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Vallahi De

Dünyada bir milyar aç, susuz varken;
Vallahi de rahat olamam gönül.
Günbegün bu sayı daha artarken,
Vallahi de rahat olamam gönül.

Eğitim, sağlık sorunu büyürken,
Silahlanma yarışı hızla sürerken,
Kar hırsı başını almış giderken,
Vallahi de rahat olamam gönül.

Toplumları terör durmadan vurur,
Oluşan tablo yürekleri burur,
Hain güçler kıvançla el ovuşturur,
Vallahi de rahat olamam gönül.

Büyümenin söylevleri atılır,
Barış değil, savaş yolu tutulur;
Bilim teknik değil, silah satılır;
Vallahi de rahat olamam gönül.

Şahinim gidişat içler acısı,
Geçmek bilmiyor ki yürek sancısı,
Rahat mıdır hancı ile yolcusu?
Vallahi de rahat olamam gönül.

25 Temmuz 2011/Mustafa Şahin-Malatya
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Vardı

VARDI

Geçmişe uzanarak düşün bir hele,
Altın tabak ile it besleyen vardı!
Gösterişe, israfa bile bile;
Milyarlarca dolar harcayan vardı!

Etiyopya, Eritre, Kenya, Somali;
Açlıkla savaşır perişan hali,
Silaha vermesin olanca malı,
Bunlara kafa yormayan vardı!

Silaha, lükse para yatırma,
Servetini savurarak batırma,
Tek egemen benim diye tutturma,
Tarihte çok despot,Firavun vardı!

Günü geldi; birer birer gittiler,
Halklarına zulümleri ettiler,
Gelişmeden, serpilmeden bittiler,
Nefsine uyup da şımaran vardı!

Şahinim anlayana çok sözüm var,
Olmamalı şu dünya kimseye dar,
Bütün insanları içtenlikle sar,
Sahte gözyaşıyla övünen vardı!
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Vatan Haini

VATAN HAİNİ

"Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet.
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ."
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla,
bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
"Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ."

Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
           hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,
                            ben vatan hainiyim.
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla:
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

                                                                                28.7.962
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Yanlışı Nerede Yaptık-4

Yanlışı Nerede Yaptık-4

Milletin yarısın yandaş bilirsen,
Acaba yanlışı nerede yaptık?
Kinlenip de sevgileri silersen,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Öbür yarısına haindir dersen,
Helali bırakıp haramı yersen,
Yurtsever insanı zindana sürsen,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Yarısı sendense sağla barısı,
Demokratik yolla yapsan yarışı,
Olaylara öyle bakmayıp şaşı,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Bayrağı görmeyip biber gaz sıktık,
Erkleri boş verip yerlere attık,
Olanca varlığı yâdlara sattık,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Çağdaş uygarlığa vardık mı düşün,
İki ayyaşla mı tüm senin işin,
Onlar olmasaydı olmazdın düşün,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Şahinim der gerçekleri ararım,
Kendini bilmeze benim zararım,
Bu soruyu tüm canlara sorarım,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

23 Haziran 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Yanlışı Nerede Yaptık?

YANLIŞI NEREDE YAPTIK?

Günler de sonsuza akıp giderken,
Acaba yanlışı nerede yaptık?
Yurttaşa “Ananı da al git,” derken;
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Eğriyi, doğruyu göremez miydik?
Kendimize gömlek biçemez miydik?
Tartıya vurarak ölçemez miydik?
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Haramı korkmadan hazla yiyenler,
Onlar sizden değil bizden diyenler,
Yetmez ama evet oyu verenler,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Dedik ki parası olan yarışsın,
Baraja takılan apışıp kalsın,
Meclise girmeyip yansın tutuşsun,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Bölündük aksine birleşemedik,
Göz göze gelerek dertleşemedik,
Bağımlı kalarak özgürleşmedik,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Şahinim neylersin oldu tüm bunlar,
İşlerine geldi şenlendi onlar,
Bugün yarın derken gelmedi sonlar,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

29 Mayıs 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Yanlışı Nerede Yaptık2

YANLIŞI NEREDE YAPTIK-2

Onbinler koşuyor Alan Taksim’e,
Acaba yanlışı nerede yaptık?
Demeyiniz asla ağaç neyime,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Özgürlük isteyen çapulcu oldu,
Tüm cezaevleri insanla doldu,
Vurulan yurttaşa gözlerim doldu,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Sizden bizden diye yurttaşı bölme,
Şiddet kullanarak üstüne gelme,
Yarısın kucaklayıp yarısın bölme,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

İsteyen ayran içsin isteyen rakı,
Değil silah, eline almasın çakı;
Bu dünya kimseye kalmıyor baki,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

İyilik düşünen tutsun el ele,
Düşsün özgürlük şarkısı dile,
Barış iste düşmanın olsa bile,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

Şahinim hep yazsam güzellikleri,
Gerilerde kalma yürü ileri,
Tanrım kabul etsin bu dilekleri,
Acaba yanlışı nerede yaptık?

05 Haziran 2013/Mustafa Şahin-Malatya
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Yanlışı Nerede Yaptık3

Yanlışı Nerede Yaptık3

Taksim’e her gün milyonlar koşuyor,
Acaba yanlışı nerede yaptık,
Dünyanın bu işe aklı şaşıyor,
Acaba yanlışı nerede yaptık,

Sevgiyi, saygıyı tümden unuttuk,
Doğrudan şaşarak ayrı yol tuttuk,
Gerçeği saklayıp hep attık tuttuk,
Acaba yanlışı nerede yaptık,

Halkımızı birbirinden ayırdık,
Yüksek sesle haykırmayı hak sandık,
Küfürle birbirimize saldırdık,
Acaba yanlışı nerede yaptık,

Sözlerimiz birbirini tutmuyor,
Yurttaşlar da hiçbirini yutmuyor,
Her şeye karşın kin de tutmuyor,
Acaba yanlışı nerede yaptık,

Şahinim tüm bunlar gerçek değil mi?
Yakmak ile yıkmak zarar değil mi?
Yanlışlardan dönmek erdem değil mi?
Acaba yanlışı nerede yaptık,

12 Haziran 2013/Mustafa Şahin-Malatya.
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Yarın Diye Diye

YARIN DİYE DİYE

Bir gün yüzler sevinçle aydınlanır,
Bugün olmasa yarın diye diye.
Yürekler bir bir bil ki aydınlanır,
Bugün olmasa yarın diye diye.

Eğer demokrasiye inanırsak,
Haksızlıkları yılmaz sorgularsak,
Seçim barajını tümden kınarsak,
Bugün olmasa yarın diye diye.

Paraya pula da önem vermezsek,
Sevgi ile saygıyı üstün tutsak,
Egemenlere olmazsak tutsak,
Bugün olmasa yarın diye diye.

Özgürlük, adalet ekmeğin olsun,
Halkçılık laiklik bayrağın olsun,
Kollar cumhuriyete kanat olsun,
Bugün olmasa yarın diye diye.

Alçaklarda durma yükseğe yürü,
Çalış, uğraş, didin varan ereğe,
Keder değil, umut dolsun yüreğe,
Bugün olmasa yarın diye diye.

Şahinim ömrün gelmiş de geçer,
Yurttaş temsilcisini hakça seçer,
Ektiklerini korkusuzca biçer,
Bugün olmasa yarın diye diye.

11 Eylül 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Yaşıyorsun Kalplerde

YAŞIYORSUN KALBLERDE

10 Kasımda Atam öldü sandılar,
Tenin öldü yaşıyorsun kalplerde!
Devrimini birer birer yoldular,
Tenin öldü yaşıyorsun kalplerde!

Ulusuna büyük hizmetler yaptın,
Hain düşmanları dışarı attın,
En son Hatay’ı yurduna kattın,
Tenin öldü yaşıyorsun kalplerde!

‘Hak değilse savaş cinayet’ dedin,
Haramdan kaçındın helalin yedin,
Helal olsun annenden emdiğin sütün,
Tenin öldü yaşıyorsun kalplerde!

Sanma ki zalimler saltanat sürer,
Gün gelir mutlaka bir sona erer,
Bu sessiz halkımız sandıkta dürer,
Tenin öldü yaşıyorsun kalplerde!

Özlemin artıyor geçtikçe yıllar,
Bilmese de değerin o hain kullar,
Sana ulaşıyor gidilen yollar,
Tenin öldü yaşıyorsun kalplerde!

Her gün düşmanların hızla çoğaldı,
İnandım devrime yaram sağaldı,
Şahinim inanmak elbet doğaldı,
Tenin öldü, yaşıyorsun kalplerde!

                        Mustafa Şahin/07 Kasım 2013-Malatya
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Yaz Gelende

Bin bir türlü sebze meyve yetişir,
Üreten mutlu olur yaz gelende!
Ağacında börtü böcek ötüşür,
Yapraklar mutlu olur yaz gelende!

Kaysıyla başaklar sapsarı olur,
Bahçeyle kırlar insan seli olur,
Bereket olunca herkes şen olur,
Kırlar da mutlu olur yaz gelende!

Ağacın gölgesi olmaz mı serin,
Çalış durmadan ki bulasın yerin,
Gülümse doğaya düşünme derin,
Ezgin de mutlu olur yaz gelende!

Ağustos böceği değil karınca,
Yılmaksızın çalış gücün olunca,
Ambarla silolar ürün dolunca,
Çevren de mutlu olur yaz gelende!

Sıcaklık kırk ise gölge ararsın,
Soluk alamazsın terler durursun,
İstersin bir limonata sunulsun,
İçenler mutlu olur yaz gelende!

Şahinim yazda olmaz mı gölge hoş,
Yine de çalışmak için göreve koş,
Sonra çuvallar dolmaz kalır boş,
Düşmanın mutlu olur yaz gelende!

01 Ağustos 2012/Mustafa Şahin-Malatya.
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Yazmasam mı?

YAZMASAM MI?

Ramazan’la başlar iftar yarışı,
Kini engel olur, tutmaz barışı;
halkı kandırmaktır oruç tutuşu,
Bilmem yazmasam mı, yoksa yazsam mı?

Sahurda gümbegüm davul çalınır,
Yaşlıya, çocuğa korku salınır;
Günü gelmeden de para toplanır,
Bilmem yazmasam mı, yoksa yazsam mı?

Oruç yiyenlere yan göz bakılır,
Lokanta, çayevi kapalı kalır,
Laiklik hakkında atıp tutulur,
Bilmem yazmasam mı, yoksa yazsam mı?

Kimi korkar çıkaramaz sesini,
Kimi de doldurur hep kesesini,
Hep önde düşünür kendi nefsini,
Bilmem yazmasam mı, yoksa yazsam mı?

Hiç kimsenin inancına karışma,
İnsanları hoş gör kavgaya koşma,
Cennet avucumda diyerek coşma,
Bilmem yazmasam mı, yoksa yazsam mı?

Yılların Şeker’i oldu Ramazan,
Fetva buyurmuştur aklınca yazan,
Sakın ha unutma bunları bir an;
Bilmem yazmasam mı yoksa yazsam mı?

Şahinim bu durum sürüp gidecek,
Kimisi ağlayıp kimi gülecek,
Hak, adalet elbet bir gün gelecek,;
Bilmem yazmasam mı, yoksa yazsam mı?

17 Ağustos 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Yeni Yılda

Diliyorum insanlığa,
Barış, Adalet, Özgürlük!
Çağrıyorum sola sağa,
Barış, Adalet, Özgürlük!

Bütün yüzler güleç olsun,
Arayan dileğin bulsun,
Dünyaya da kökler salsın,
Barış, Adalet, Özgürlük!

Kötülüğe ödün verme,
İyilere karşı durma,
Örülsün bu burma burma,
Barış, Adalet, Özgürlük!

Bütün düşler gerçekleşsin,
El âlem de bunu bilsin,
Haykır ki duyula sesin,
Barış, Adalet, Özgürlük!

Şahinim umudum vardır,
Olmadı mı yaşam dardır,
Yerleşsin temelli, durdur;
Barış, Adalet, Özgürlük!

                02 Ocak 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Yetmez Doksan Yıl!

YETMEZ DOKSAN YIL!

Bedeller ödeyip geldik bugüne,
Yetiş sonsuz yıla, yetmez doksan yıl!
Durmadan karşı çık haksız sürgüne,
Yetiş sonsuz yıla, yetmez doksan yıl!

Karanlığı kov ki gelsin ışıklar,
Yetişsin ekinler, dolsun başaklar;
Neşeden sevinçten gülsün kuşaklar;
Yetiş sonsuz yıla, yetmez doksan yıl!

Yürekten vurgunum Cumhuriyete,
Onunla büründük kemiğe ete,
Selam, saygı, sevgi onca şehide,
Yetiş sonsuz yıla, yetmez doksan yıl!

Trahom, sıtma, verem gibi illeti;
Kırıp geçirmişti yoksul milleti;
Üstesinden geldi gücü, kudreti;
Yetiş sonsuz yıla, yetmez doksan yıl!

Fabrika, okullar hızla açıldı;
İşsizlikle cehaletten kaçıldı;
Yurdun her yanına ışık saçıldı,
Yetiş sonsuz yıla, yetmez doksan yıl!

Devrimler bir bir hayata geçti,
Bilgiyle donanıp değerler biçti,
Coşkuyla kadehler doldurup içti,
Yetiş sonsuz yıla, yetmez doksan yıl!

Önüne atsalar binlerce çengel,
Tanır mı sanırsın bu ulus engel?
Girme karanlığa kaçınıp dön gel,
Yetiş sonsuz yıla, yetmez doksan yıl!

Atatürk, İsmet’in bir özü, sözü;
Çevirmiş şahinim onlara gözü,
Hainler çattıkça kavrulur özü,
Yetiş sonsuz yıla, yetmez doksan yıl!

                             23 Ekim 2013Mustafa Şahin-Malatya
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Yetti Artık

Gün geçmiyor ki gelmesin birkaç zam,
Yoksulu, dar gelirliyi alır gam,
Alıp da çıkacak sokağa tamtam,
Yetti artık usandı toplum zamdan!

Zamla alınanlar çalınan para,
Bütçeyi dengelemek onmaz yara,
Sanma, yoksul düşünmez kara kara,
Yetti artık usandı toplum zamdan!

Zam yapılır elde olunmaz neden,
Hep aynı terane söyleyin neden?
Biraz daha yükleyin çıkacak beden!
Yetti artık usandı toplum zamdan!

Ekonomi büyümüş sekiz buçuk,
Öyle de bütçe niçin veriyor açık?
Vallahi olacağız sonunda kaçık!
Yetti artık usandı toplum zamdan!

Memur beklemekten zammı unuttu,
Sahipsiz olunca hapları yuttu,
Varolan malını üzünçle sattı,
Yetti artık usandı toplum zamdan!

Şahinim yeter artık ses çıkmalı,
Çözüm yolu var mı ona bakmalı,
Birilerinin çok canını sıkmalı,
Yetti artık usandı toplum zamdan!

                 03 Nisan 2012
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Yıl Geçer

Çileli günlere bakıp üzülme,
Aylar geçer, mevsim geçer, yıl geçer!
Kendini berkit de asla çözülme,
Aylar geçer, mevsim geçer, yıl geçer!

Kara gün kararıp sürgit kalamaz,
Çalışır, çırpınır hakkın alamaz,
Hep aşağıdadır doruk olamaz,
Aylar geçer, mevsim geçer, yıl geçer!

Ankara’ya gider dayısı yoktur,
Dertleri biter mi sayısı çoktur,
Kanaatkâr olup duası haktır,
Aylar geçer, mevsim geçer, yıl geçer!

Hiç bitmez, yarına umudu vardır;
Konuğuna gönlü geniş kendine dardır,
Yaranı mutlaka uzmana sardır,
Aylar geçer, mevsim geçer, yıl geçer!

Şahinim günlerin bir hızla geçer,
Dostla düşmanını kendince seçer,
Sevdiği değerler dünyadan göçer,
Aylar geçer, mevsim geçer, o göçer!
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Yine Atatürk

Gelin bir gerçeği kabul ediniz:
Yurdu kurtaracak yine Atatürk.
Yalan, yanlışlarla uğraşmayın siz:
Yurdu kurtaracak yine Atatürk.

Biliriz,”Su uyur düşman uyumaz.”
Gençlik sorunlara duyarsız kalmaz,
Laiklik olmazsa birlik de olmaz!
Yurdu kurtaracak yine Atatürk.

Ülkemizi sardı kara bulutlar,
Yıkmaya soyunmuş hain cellâtlar,
Sanma ki biter var olan umutlar,
Yurdu kurtaracak yine Atatürk.

Gerçek dindar kimdir soralım:
Dürrizade mi yoksa Börekçi mi?
Kanayan yaraları bir bir saralım,
Yurdu kurtaracak yine Atatürk.

“Manevi mirasçıların” uyumaz,
Akıldan, bilimden asla cayamaz!
Günü gelince görevden kaçamaz,
Yurdu kurtaracak yine Atatürk.

Şahinim yazar ki duyulsun sesi,
Varsılı, yoksulu, köylü, kentlisi;
İçten içten öfkeli tutmuş nefesi,
Yurdu kurtaracak yine Atatürk.

15 Şubat 2012/Mustafa Şahin-Malatya
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Yine Seçim Barajı

Demokrasi gelecekse,
Baraj kalkmalı kalkmalı.
Yüzlerimiz gülecekse.
Baraj kalkmalı kalkmalı.

Baraj engeli bitsin,
Herkes sandığa gitsin,
Bülbüller özgürce ötsün,
Baraj kalkmalı kalkmalı.

Çalıp çırpmalar bitmeli,
Ne öfke ne kin gütmeli,
Çalışan erime yetmeli,
Baraj kalkmalı kalkmalı.

Otur masanın başına,
Topla aklını başına,
İsrar ne Allah aşkına,
Baraj kalkmalı kalkmalı.

Güzel güzel tartışmalı,
Her kesimle kaynaşmalı,
Korkusuzca  yarışmalı,
Baraj kalkmalı kalkmalı.

 Partiler okul olmalı,
Herkes bir görev almalı,
Didinen önde olmalı,
Baraj kalkmalı kalkmalı.

Demokrasi her alanda,
Gözler olmasın yalanda,
Çalma olmasın planda,
Baraj kalkmalı kalkmalı.

Oyun,hile var her yerde,
Onları boz izin sürde,
Şahini düşürme derde,
Baraj kalkmalı kalkmalı.

16 Temmuz 2013/Malatya
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Yobaz!

Doksan üç Temmuz'unda da Sivas’ta,
Canlarımı yakmıştı kansız YOBAZ,
İlim, bilim yolu aydınlatırdı,
Bunu bildiğinden yakmıştı YOBAZ! ..

Gayeleri iyi, güzel doğruydu,
Ezilenden yana tavırlar koydu,
Fidanı Madımak’ta kinle boğdu,
Korkmuştu öyle aydınlıktan YOBAZ! ..

İlerlemeyi de durduramazsın,
Gönüllerimizden sildiremezsin,
Çarkı hiç geriye döndüremezsin,
Tez günde kastından dönsen mi YOBAZ!

Şahin’ im bu bilinçsizlik bitecek,
Ezilenler gelecekte gülecek,
Yobazların tümü hesap verecek,
Korktuğundan yaktı bilesin YOBAZ!
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Yurt Sevgisi, Eşitlik Ve Çağdaşlık

Gelin bu üçlüde karar kılalım,
Yurt sevgisi, eşitlik ve çağdaşlık!
Yaşamımızda da erinç bulalım,
Yurt sevgisi, eşitlik ve çağdaşlık!

Kimsesizin ıssı Cumhuriyete,
Muhtaç olmayasın muhannete,
Varmak istiyorsan kutsal cennete,
Yurt sevgisi, eşitlik ve çağdaşlık!

Ben neymişim diye tepeden bakma,
Uzaktan, yakından asla söz çakma,
Bunlara sahip çık, kendini yakma,
Yurt sevgisi, eşitlik ve çağdaşlık!

Özgürlükler hep sana ait değildir,
Aydınlık bilim, hurafe değildir;
Söz hakkı herkesin, senin değildir;
Yurt sevgisi, eşitlik ve çağdaşlık!

Daima gerçeğin izinde yürü,
Esareti yık ki bulasın hürü,
Cahilin ardında olmayın sürü,
Yurt sevgisi, eşitlik ve çağdaşlık!

Şahinim Demokrasi’nin izinde,
Mutsuzluk olmasın güzel yüzünde,
Kışın, baharın, yazınla güzünde,
Yurt sevgisi, eşitlik ve çağdaşlık!
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