
BOLU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

LİSELER ARASI ŞİİR KLİBİ YARIŞMASINDA OKUNACAK ŞİİRLER 

           

            1. İLAHİ 

Ben yürürüm yâne yâne 

Aşk boyadı beni kâne 

Ne âkilem ne divâne 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

 

Gâh eserim yeller gibi 

Gâh tozarım yollar gibi 

Gâh akarım seller gibi 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

 

Akar sulayın çağlarım 

Dertli ciğerim dağlarım 

Şeyhim anuban ağlarım 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

 

Ya elim al kaldır beni 

Ya vaslına erdir beni 

Çok ağlattın güldür beni 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

 

Ben yürürüm ilden ile 

Şeyh anarım dilden dile 

Gurbette hâlim kim bile 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

 

Mecnûn oluban yürürüm 

Ol yâri düşte görürüm 

Uyanıp melûl olurum 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

 

Miskin Yunus bîçâreyim 

Baştan ayağa yâreyim 

Dost elinde âvâreyim 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

          
        YÛNUS EMRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. GAZEL 

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 

Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı 

 

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan 

Niçin kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı 

 

Şeb-i hicran yanar cânım, döker kan çeşm-i giryânım 

Uyarır halkı efgânım, kara bahtım uyanmaz mı 

 

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlı akar su 

Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı 

 

Gâmım pinhan tutardım ben, dedîler yâre kıl rûşen 

Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı 

 

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil 

Bana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı 

 

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır 

Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı 
       

      FUZÛLÎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ŞARKI 

Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda 

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a 

İşte üç çifte kayık iskelede âmâde 

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a 

 

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan 

Mâ’-i tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan 

Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan 

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a 

 

Geh varıb havz kenarında hırâmân olalım 

Geh gelib Kasr-ı Cinân seyrine hayran olalım 

Gâh şarkı okuyub gah gazelhân olalım 

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a 

 

Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze-edâ 

İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ 

Gayrı yârânı bugünlük edib ey şûh fedâ 

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’dâbâd’a 
 

NEDÎM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. İSTİKLAL MARŞI 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 

Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl. 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. 

 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 

Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, 

«Medeniyyet! » dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

 

Bastığın yerleri «toprak! » diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Canı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. 

 

Rûhumun senden İlâhî şudur ancak emeli: 

Değmesin ma’bedimin göğsüne nâmahrem eli; 

Bu ezanlar -ki şehâdetleri dinin temeli- 

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. 

 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım; 

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım! 

O zaman yükselerek arşa değer, belki, başım. 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

   MEHMED AKİF ERSOY 



 5. CENK ŞARKISI 

Yurdunu Allah’a bırak, çık yola: 

“Cenge!” deyip çek ki vatan kurtula. 

Böyle müyesser mi gazâ her kula? 

Haydi levend asker, uğurlar ola. 

 

Ey sürüden arkaya kalmış yiğit! 

Arkadaşın gitti, yetiş sen de git. 

Bak ne diyor, cedd-i şehîdin, işit: 

“Durma git evlâdım, uğurlar ola. 

 

Durma git evlâdım, açıktır yolun... 

Cenge sıvansın o bükülmez kolun; 

Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. 

Uğrun açık olsun, uğurlar ola. 

 

Yerleri yırtan sel olup taşmalı! 

Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı! 

Sendeki coşkunluğa el şaşmalı! 

Haydi git evlâdım, uğurlar ola. 

 

Yükselerek kuş gibi Balkanlara, 

Öyle satır at ki kuduz Bulgar’a: 

Bir daha Osmanlı’ya güç sırtara! 

Git de gel evlâdım... uğurlar ola. 

 

Düşmana çiğnetme bu toprakları; 

Haydi kılıçtan geçir alçakları! 

Leş gibi yatsın kara bayrakları! 

Kahraman evlâdım, uğurlar ola.” 

 

Balkan’ı bildin mi nedir, hemşeri? 

Sevgili ecdâdının en son yeri. 

Bir sıla isterdin a çoktan beri 

Şimdi tamam vakti... uğurlar ola. 

 
Balkan’ın üstünde sızan her pınar 

Bir yaradır, durmaz içinden kanar! 

Hangi taşın kalbini deşsen, mezar! 

Gör ne mübârek yer... uğurlar ola. 

 

Eş hele bir dağları örten karı: 

Ot değil onlar, dedenin saçları! 

Dinle, şehid sesleridir rüzgârı! 

Durma levend asker, uğurlar ola. 

 

Ey vatanın şanlı gazâ mevkibi, 

Saldırınız düşmana arslan gibi. 

İşte Hudâ yâveriniz, hem Nebi. 

Haydi gidin, haydi, uğurlar ola. 
            MEHMED AKİF ERSOY 



 6. SESSİZ GEMİ 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan 

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

 

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 

Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol. 

 

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli, 

 

Bîçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! 

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. 

 

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 

Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. 

 

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, 

Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden. 
 

YAHYA KEMAL BEYATLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7. OTUZ BEŞ YAŞ 

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. 

Dante gibi ortasındayız ömrün. 

Delikanlı çağımızdaki cevher, 

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, 

Gözünün yaşına bakmadan gider. 

 

Şakaklarıma kar mı yağdı ne? 

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz? 

Ya gözler altındaki mor halkalar? 

Neden böyle düşman görünüyorsunuz, 

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? 

 

Zamanla nasıl değişiyor insan! 

Hangi resmime baksam ben değilim. 

Nerde o günler, o şevk, o heyecan? 

Bu güler yüzlü adam ben değilim 

Yalandır kaygısız olduğum yalan. 

 

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, 

Hatırası bile yabancı gelir. 

Hayata beraber başladığımız 

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir, 

Gittikçe artıyor yalnızlığımız 

 

Gökyüzünün başka rengi de varmış. 

Geç fark ettim taşın sert olduğunu. 

Su insanı boğar, ateş yakarmış. 

Her doğan günün bir dert olduğunu, 

İnsan bu yaşa gelince anlarmış. 

 

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar, 

Her yıl biraz daha benimsediğim. 

Ne dönüp duruyor havada kuşlar? 

Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim? 

Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar. 

 

N'eylersin ölüm herkesin başında. 

Uyudun uyanamadın olacak 

Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında? 

Bir namazlık saltanatın olacak. 

Taht misali o musalla taşında. 
 

CAHİT SITKI TARANCI 

 

 

 

 

 

 

 



 8. SAKARYA TÜRKÜSÜ 
İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; 

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. 

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; 

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. 

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; 

Oluklar çift, birinden nur akar; birinden kir. 

Akışta demetlenmiş, büyük küçük kâinat; 

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat! 

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? 

Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine. 

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. 

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? 

Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur, 

Sırtına Sakarya’nın, Türk tarihi vurulur. 

Eyvah eyvah Sakaryam, sana mı düştü bu yük? 

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!.. 

 

Ne ağır imtihandır, başındaki Sakarya! 

Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? 

 
İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal, 

Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. 

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan; 

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan. 

Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân; 

Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an! 

Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu; 

Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu? 

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna; 

Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna? 

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir? 

Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir! 

Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler; 

Sakarya, kandillere katran döktü geceler. 

 

Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, 

Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya! 

 
İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su; 

Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu. 

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek; 

Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? 

Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl! 

Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl! 

Sakarya; sâf çocuğu, mâsum Anadolu'nun, 

Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun! 

Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız; 

Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız! 

Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader; 

Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider! 

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz; 

Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz! 

 

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; 

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!.. 
   NECİP FAZIL KISAKÜREK 



 9. BAYRAK 

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü! 

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü! 

Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 

 

Sana benim gözümle bakmayanın 

Mezarını kazacağım. 

Seni selâmlamadan uçan kuşun 

Yuvasını bozacağım. 

 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... 

Gölgende bana da bana da yer ver. 

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar, 

Yurda ay yıldızının ışığı yeter. 

 

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 

Kızıllığında ısındık; 

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün 

Gölgene sığındık. 

 

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 

Barışın güvercini, savaşın kartalı! 

Yüksek yerlerde açan çiçeğim! 

Senin altında doğdum. 

Senin dibinde öleceğim. 

 

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim! 

Yeryüzünde yer beğen; 

Nereye dikilmek istersen 

Söyle, seni oraya dikeyim! 

   
     ARİF NİHAT ASYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10. BİR YOLCUYA 

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın 

Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 

 

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda 

Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda, 

İstiklal uğrunda, namus yolunda 

Can veren Mehmed'in yattığı yerdir. 

 

Bu tümsek, koparken büyük zelzele, 

Son vatan parçası geçerken ele, 

Mehmed'in düşmanı boğduğu sele 

Mübarek kanını kattığı yerdir. 

 

Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin 

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin 

Bir harbin sonunda bütün milletin 

Hürriyet zevkini tattığı yerdir. 

 
   NECMETTİN HALİL ONAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11. BÖYLE OL BÖYLE SÖYLE 

Doğuyor çocuklar 

Türkiye’de 

Cezayir’de 

Kenya’da 

Eskimolar ülkesinde 

 

Dünya ne uzun 

Ne kısa 

 

Milyarlarca milyarlarca çocuk 

Geldi yeryüzüne 

Her birinde bir çift göz 

Baktılar yer gök âleme 

 

Şimdi gözler 

Eğleşir eşyada 

İki kere milyarlarca gözle 

Baktılar nehirlere 

Yan yana akıp 

Karışmayan 

Tuzlu suyu tatlı suya 

Kuşlara 

Dağlarda dolanan kartala 

 

Şurada bir savaş var kan akıyor 

Şurada. İki kere Müslüman kan 

 

Ve milyarlarca çocuk 

Tarih boyunca 

Büyüyüp 

Avuçladı dünyayı 

 

Giderken 

Bıraktılar hep 

 

Doğuyor çocuklar 

Çin’de 

Afganistan’da 

Türkiye’de 

Şimşek sabahta yıldız gecede 

Doğumlara artık ebeler 

Anneler de karışmıyor 

 

Ya bu sonbahar 

Dünyanın mevcudu ne 

Nereye gitti 

Doğup doğup boy atan nara atanlar 

 



Ne sesleri kaldı 

Ne cisimleri 

 

Ah çocuklar çocuklar 

İçiniz kararmasın sakın 

Açıp 

Okuyunca bu şiiri 

 

Şimdi biraz 

Baksın dikkatle bana gözleriniz 

 

Ögrenelim şu duayı 

Yol boyunca 

Beşikten başlayıp 

Mezarlara kadar 

 

Önce besmele 

En güzel kelime 

 

Allah’ım 

Yol boyunca 

Bırakma elimi 

Düşerim sonra 

 

Allah’ım 

Niçin halkettinse beni 

Kalbime söyle iyice 

Engellerden arınsın yolum 

 

Allah’ım 

O güzeller güzeli 

Hangi iyilik diledi senden 

Dilerim ben de öylelerini 

 

Allah’ım 

Peygamber Efendimiz 

Hangi şerlerden sığındıysa sana 

Upuzak tut benden de onları 

 

Allah’ım 

Yol boyunca 

Tarih boyunca 

Başıboş bırakma bizi 
 

                CAHİT ZARİFOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 



 12. ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE BİLMEM Kİ NEMSİN 

Sözde senden kaçıyorum 

Doludizgin atlarla 

Bazen sessiz sevdasın 

İpekten kanatlarla 

 

Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla 

Karşıma çıkıyorsun 

En serin imbatlarda 

Adını yazıyorum 

Bulduğun fırsatlarla 

Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla 

Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla 

Sözde senden kaçıyorum 

Dolu dizgin atlarla 

 

Ne olur bir gün beni 

Kapından olsun dinle 

Öldür bendeki beni 

Sonra dirilt kendinle 

Çarpsam kara sevdayı 

En azından yüz binle 

Nasıl bağlandığımı 

Anlarsın kemendinle 

 

Kaç defa çıkıp gittim 

Buralardan yeminle 

Ama her defasında 

Geri döndüm seninle 

Hangi düğüm çözülür 

Nazla, sitemle, kinle 

Ne olur bir gün beni 

Kapından olsun dinle 

 

Şaşırdım kaldım işte 

Bilmem ki nemsin 

Bazen kız kardeşimsin 

Bazen öp öz annemsin 

Sultanımsın susunca 

Konuşunca kölemsin 

Eksilmeyen çilemsin 

Orada ufuk çizgim 

Burda yanım yöremsin 

Beni ruh gibi saran 

Sonsuzluk dairemsin 

 

Çaresizim çaremsin 

Şaşırdım kaldım işte 

Bilmem ki nemsin 
            YAVUZ BÜLENT BAKİLER 

 



 13. MONA ROZA 

Mona Roza, siyah güller, ak güller 

Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak. 

Kanadı kırık kuş merhamet ister, 

Ah! Senin yüzünden kana batacak, 

Mona Roza, siyah güller ak güller! 

 

Ulur aya karşı kirli çakallar, 

Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa 

Mona Roza bugün bende bir hal var, 

Yağmur iğri iğri düşer toprağa, 

Ulur aya karşı kirli çakallar. 

 

Açma pencereni, perdeleri çek; 

Mona Roza, seni görmemeliyim. 

Bir bakışın ölmem için yetecek; 

Anla Mona Roza, ben bir deliyim 

Açma pencereni, perdeleri çek. 

 

Zeytin ağaçları söğüt gölgesi 

Ben de çıkar güneş aydınlığına 

Bir nişan yüzüğü bir kapı sesi, 

Seni hatırlatır her zaman bana 

Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. 

 

Zambaklar en ıssız yerlerde açar, 

Ve vardır her vahşi çiçekte gurur 

Bir mumun ardında bekleyen rüzgâr 

Işıksız ruhumu sallar da durur, 

Zambaklar en ıssız yerlerde açar. 

 

Ellerin, ellerin ve parmakların 

Bir narçiçeğini eziyor gibi... 

Ellerinden belli olur bir kadın. 

Denizin dibinde geziyor gibi, 

Ellerin, ellerin ve parmakların. 

 

Zaman ne de çabuk geçiyor Roza 

Saat on ikidir söndü lambalar. 

Uyu da turnalar girsin rüyana, 

Bakma göğe tuhaf tuhaf bu kadar, 

Zaman ne de çabuk geçiyor Roza. 

 

Akşamları gelir incir kuşları, 

Konarlar bahçemin incirlerine; 

Kiminin rengi ak, kiminin sarı. 

Ah! Vursalar beni bir kuş yerine! 

Akşamları gelir incir kuşları... 

 

 



Ki ben, Mona Roza, bulurum seni 

İncir kuşlarının bakışlarında. 

Hayatla doldurur bu boş yelkeni 

O masum bakışlar... Su kenarında 

Ki ben, Mona Roza, bulurum seni. 

 

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza; 

Henüz dinlemedin benden türküler. 

Benim aşkım uymaz öyle her saza, 

En güzel şarkıyı bir kurşun söyler... 

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. 

 

Artık inan bana muhacir kızı, 

Dinle ve kabul et itirafımı. 

Bir soğuk. bir garip, bir mavi sızı 

Alev alev sardı her tarafımı, 

Artık inan bana muhacir kızı. 

 

Yağmurlardan sonra büyürmüş başak 

Ve meyvalar sabırla olgunlaşırmış. 

Bir gün gözlerimin ta içine bak. 

Anlarsın ölüler niçin yaşarmış, 

Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. 

 

Altın bilezikler, o kokulu ten  

Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne; 

Bir tüy ki can verir bir gülümsesen, 

Bir tüy ki, kapalı geceye, güne, 

Altın bilezikler o kokulu ten! 

 

Mona Roza, siyah güller, ak güller 

Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak. 

Kanadı kırık kuş merhamet ister, 

Ah! Senin yüzünden kana batacak, 

Mona Roza, siyah güller, ak güller. 

 
SEZAİ KARAKOÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14. IHLAMURLAR ÇİÇEK AÇTIĞI ZAMAN - I 
Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü 

Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü 

Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü 

Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana 

Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana 

-Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. 

 

Ay, şafağa yakın bir mum gibi erimeden 

Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden 

Bebekler hayta hayta yürümeden 

Geleceğim diyorum, geleceğim sana 

Ne olur kesin bir takvim sorma bana 

-Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. 

 

Beklesen de olur, beklemesen de 

Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende 

Gecesi uzun süren karlar-buzlar ülkesinde 

Hangi ses yürekten çağırır beni sana 

Geleceğim diyorum, takvim sorma bana 

-Ihlamur çiçek açtığı zaman. 

 

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi 

Sen bir Zümrüdüankaydın, elim tüylerine deydi 

Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? 

Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana 

Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana 

-Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. 

 

Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden 

Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben 

Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden 

Gemileri yaksalar da geleceğim sana 

On iki ayın birisinde, kesin takvim sorma bana 

-Ihlamur çiçek açtığı zaman. 

 

Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif 

Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız 

Ey benim alfabemdeki kadîm Elif 

Ne güzellik, ne de tat var baharsız 

Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana 

Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana 

-Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. 

 

Ihlamurlar çiçek açtığı zaman 

Ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan 

Kimseye uğramam ben sana uğramadan 

Kavlime sâdığım, sâdığım sana 

Takvim sorup hudut çizdirme bana 

Ben sana çiçeklerle geleceğim 

-Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. 

      BAHAETTİN KARAKOÇ 

 



 15. BEN SANA MECBURUM 

Ben sana mecburum bilemezsin  

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum  

Büyüdükçe büyüyor gözlerin  

Ben sana mecburum bilemezsin  

İçimi seninle ısıtıyorum  

 

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor  

Bu şehir o eski İstanbul mudur?  

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor  

Sokak lambaları birden yanıyor  

Kaldırımlarda yağmur kokusu  

Ben sana mecburum sen yoksun  

 

Sevmek kimi zaman rezilce korkudur  

İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur  

Tutsak ustura ağzında yaşamaktan  

Kimi zaman ellerini kırar tutkusu  

Birkaç hayat çıkarır yaşamasından  

Hangi kapıyı çalsa kimi zaman  

Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu  

 

Fatihte yoksul bir gramofon çalıyor  

Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor  

Durup köşe başında deliksiz dinlesem  

Sana kullanılmamış bir gök getirsem  

Haftalar ellerimde ufalanıyor  

Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem  

Ben sana mecburum sen yoksun  

 

Belki haziranda mavi benekli çocuksun  

Ah, seni bilmiyor kimseler bilmiyor! 

Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden  

Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun  

Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor  

Belki körsün, kırılmışsın, telâş içindesin  

Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor  

 

Ne vakit bir yaşamak düşünsem  

Bu kurtlar sofrasında belki zor  

Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden  

Ne vakit bir yaşamak düşünsem  

Sus deyip adınla başlıyorum  

İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin  

Hayır, başka türlü olmayacak  

Ben sana mecburum bilemezsin. 
 

ATTİLÂ İLHAN 

 

 

 



 16. ATEŞ VE SU 

ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında, 

sevdalanmış onun deli dalgalarına. 

hırçın hırçın kayalara vuruşuna, 

yüreğindeki duruluğa… 

…demiş ki suya: 

gel sevdalım ol, 

hayatıma anlam veren mucizem ol… 

su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa, al demiş; 

yüreğim sana armağan… 

sarılmış ateşle su birbirlerine sıkıca, kopmamacasına. 

zamanla su, buhar olmaya; ateş, kül olmaya başlamış. 

ya kendisi yok olacakmış ya aşkı… 

baştan alınlarına yazılmış olan kaderi de 

yüreğindeki kederi de alıp gitmiş uzak diyarlara su… 

ateş kızmış, ateş yakmış ormanları… 

aramış suyu diyarlar boyu, 

günler boyu, geceler boyu 

bir gün gelmiş, suya varmış yolu 

bakmış o duru gözlerine suyun; 

biraz kırgın, biraz hırçın. 

ve o an anlamış, 

aşkın bazen gitmek olduğunu 

ama gitmenin yitirmek olmadığını. 

ateş durmuş, susmuş, sönmüş aşkıyla. 

işte o zamandan beridir ki 

ateş sudan, su ateşten kaçar olmuş… 

ateşin yüreğini sadece su, 

suyun yüreğini sadece ateş alır olmuş… 

CAN YÜCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17. TAHİR’LE ZÜHRE MESELESİ 

Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da 

hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil, 

bütün iş Tahir’le Zühre olabilmekte 

yani yürekte. 

 

Meselâ bir barikatta dövüşerek 

meselâ kuzey kutbunu keşfe giderken 

meselâ denerken damarlarında bir serumu 

ölmek ayıp olur mu? 

 

Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da 

hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. 

 

Seversin dünyayı doludizgin 

ama o bunun farkında değildir 

ayrılmak istemezsin dünyadan 

ama o senden ayrılacak 

yani sen elmayı seviyorsun diye 

elmanın da seni sevmesi şart mı? 

Yani Tahir’i Zühre sevmeseydi artık 

yahut hiç sevmeseydi 

Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? 

 

Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da 

hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. 
 

   NAZIM HİKMET RAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18. BULMAK 

Bir an kayboldun gibi, yaşadım kıyameti 

Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti 

 

Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma 

Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma 

 

Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından 

Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından 

 

Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde 

Yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde 

 

Bir ışık bir kelebek biraz çiçek biraz kuş 

Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş 

 

Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine 

Kapılıp gidiyorum saçının sellerine 

 

Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar 

Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar 

 

Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın 

Sesin ne kadar sıcak sesin ne kadar yakın 

 

Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi 

Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi 

 

Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım 

Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım 

 

Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden 

İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden 

 

Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm 

Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm 

 
ERDEM BAYAZIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19. SEN SEN SEN 

Bir dağbaşı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. 

Dağbaşı yalnızlığı ölümden beter. 

Hiç kimse aramasa sormasa beni 

Sen gelsen yeter. 

 

Huzur ellerinin güzelliğidir. 

Gözlerin karşımda mutluluk denizi. 

Her sabah soframızda ekmeğimizi 

Sen bölsen yeter. 

 

Yüreğim seninle yaylalar kadar serin 

Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam 

Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam 

Sen dolsan yeter. 

 

Bende çaresizlik sonsuz kördüğüm. 

Bende sabır sende naz. 

Gündüzünden vazgeçtim düşümde biraz 

Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. 

 

Duymasa da hiç kimse şair gönlümün 

Sende karar kıldığını; 

Ve içimin şerha şerha yarıldığını, 

Sen bilsen yeter. 

 

Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, 

Çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek. 

Bir incecik dal gibi üzerime titreyerek 

Eğilsen yeter. 
 

          YAVUZ BÜLENT BAKİLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20. AĞLAMAK 

-I- 

Ağlamak, 

Unutmak kadar kolaydır inan. 

Sevin ağlayabiliyorsan, 

Sevin ağlıyorsan, 

Gül ağlayabiliyorum diye, 

Gül ağlıyorum, ağlıyorum diye. 

Sana bir şey yapamam 

Ağlayamıyorsan. 

 

-II- 

Ağlamak, 

Bazı acılarda yetmez, 

Bazı ölümlere. 

 

Örtüsüdür bazı acıların, 

Örter, örtülmez, 

Savunur bir süre. 

 

Ağlayanlar sevinmeli, 

Sevin ağlayabiliyorsan 

Acılar art arda dinmeli. 

 

Durur bir nöbetçi gibi, 

Durur bir bekçi gibi, 

Zamana gülmeli gülmeli. 

 

Sevin ağlayabiliyorsan. 

Unutmanın kardeşidir ağlamak. 

Uyur uyanır yatağında duyguların, 

Düşüncenin kucağında, hep çocuktur 

Ağlamak. 

 
     ÖZDEMİR ASAF 

 


