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OKUL ŞİİRLERİ (581 sayfa) 
(Kalem; İSKENDER BİÇER) ( Admin (i.b.)) 

 
 
Bu yayında yer alan şiirlerin tamamı, ilk ve orta dereceli okullar seviyesinde internet sitem için altı 
yılda hazırlanmış olup tamamı kendi kalemimdendir. (Sehven birkaç hata olduysa affola) Yayının 
hazırlanmasındaki niyet ve arzum; yarının geleceği, umudun ve güvenin teminatı çocuklarımıza 
Atatürk’ün izinde Ulus olma bilinci ve insanca yaşama ana prensipleri doğrultusunda duygularına 
hitap edebilmek, hayata şiirsel bakabilmelerine imkân tanımak, ilham vermek, şiiri sevdirmek, ders, 
etkinlik ve özel günlerde kullanabilecekleri şiirsel kaynak ve birikim oluşturmak, değerli veli ve 
öğretmenlerimize katkı sağlayabilmektir.  
 
Buradaki şiirlerin tamamı, daha fazlası, düz yazı ve metinler, kompozisyonlar, konuşma metinleri, şair 
hayatları, belirli günlerin açıklamaları, düz yazı ve kompozisyonlar, atasözleri, veciz sözler, öykü, skeç 
ve rontlar, piyesler, oyunlar, çocuk şarkı sözleri, masal ve fıkra videoları, resim galerileri, ninni, türkü 
ve maniler, resimli ve sesli şiirler ile sizlerden gelen ve ünlü şairlere ait şiirler, daha pek çok şiirsel 
yansımalar, alfabetik harf, isim, yazar veya konu başlıklarına göre tasnif edilmiş halde sitemizde 
mevcuttur; www.okulsiirleri.com 
 
Şiirlerin kaynak gösterilerek kullanılması ve sitemizin emeğe saygı adına ziyaret edilmesi rica 
olunur.  
 
Şiirle kalın, sevgiyle kalın. Çünkü hayat kısa bir şiirdir ve bu çocuklar, bu Vatan hepimizindir.  
 
 
 
İÇİNDEKİLER 
 
1. ATATÜRK ŞİİRLERİ (Minnet ve saygıyla) 
 
(Atatürk sevdası, İlkeleri, anıtkabir şiirleri) 
 
2. MİLLİ BAYRAMLARA ŞİİRLER 
 
(23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 18 Mart, 9 Eylül, 19 Eylül) 
 
3.  DİNİ BAYRAMLARA ŞİİRLER 
 
(Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Dini şiirler) 
 
4. BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR İÇİN ŞİİRLER 
 
(Müfredat dâhilinde etkinlik ve kutlamalara ait tasnif edilmiş şiirler) 
 
5. OKUL HAYATINA DAİR ŞİİRLER 
 
(Okul, ders, sınıf, eğitsel kollar vb.)  
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6. ÇOCUK DÜNYASI ŞİİRLERİ 
 
(Çocukların hayatına ve hayal dünyalarına ait her şeye dair) 
 
7. DOĞA VE GÖKYÜZÜ ŞİİRLERİ 
 
(Tabiat, orman, ağaç, hayvan dostlarımız, gökyüzü vb.)  
 
8. ÖZEL TEMALI ŞİİRLER 
 
(Vatan, bayrak, Anadolu şiirleri, isimlere, şehirlere, bölgelere, çiçeklere, sayılara vb. şiirler) 
 
9. SAĞLIK, BESLENME, BESİNLER VE VÜCUDUMUZ KONULU ŞİİRLER 
 
(Sağlıklı yaşam, hastalıklar, vitaminler, sebze ve meyveler vb.) 
 
10. ŞİİR FALLARI  
 
(Sakız falları) 
 
11. AKROSTİŞ ŞİİRLER 
 
(Kelimenin her harfine bir satırla oluşturulan şiirler) 
 
12. YENİ YIL ŞİİRLERİ 
 
13. ŞİİR MASALLAR *** 
 
(Keloğlan, Kül Kedisi vb. masalların şiirsel versiyonları) 
 
14. UZUN ŞİİR (ŞİİR TAMAMLAMACA) (Çok yazarlı şiirimiz) 
 
15. TERÖRE, CEHALETE, ŞİDDETE LANET ŞİİRLERİ 
 
(Kadına, çocuğa şiddete, terör illetine lanet şiirleri) 
 
16. YAŞAMA DAİR ŞİİRLER 
 
(Duygu, ahlak, barış, erdem,  umut, özlem, sevgi, ayrılık vb.)  
 
17. ETKİNLİK VE TÖREN KONUŞMA METİNLERİ 
 
(Milli bayramlara ait öğrenci ve öğretmen konuşma metinleri) 
 
 
 

---0--- 
 
Şiir hayata kalp gözüyle bakabilmek, yaşamın ritim ve ahengini görebilmek, bu hissiyatı duygular ile 

tercüme ve ifade edebilmektir. Çünkü şiir hayattır, hayatın duygu yüklü yanıdır. 
 

---0--- 
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ATATÜRK ŞİİRLERİ 
 

(Minnet ve Şükranla) 
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ATATÜRK İÇİMİZDE 
 
Bazı fikirler sönmez, sonsuza dek bakidir 
Akıllar hür olursa istiklal daimidir 
Bazı kişiler ölmez kalptedir ilelebet 
Atatürk bir sevdadır, inkılaptır, fikirdir 
 
Dünya böyle kahraman, böyle deha görmedi  
Hem asker hem bir önder hem lider hiç bilmedi  
Eseri fikirleri bugün hala yaşıyor 
Atatürk bir destandır benzeri hiç gelmedi  
 
Atatürk her nefeste, daima bizimledir 
Ruhen, kalben bizledir, aklımız içindedir 
Bedenen ayrılsa da artık fani dünyadan 
Fikirleri ölümsüz, her an içimizdedir 
 
Hayata O’nun gibi bakar öyle yaşarız 
O’nun gibi düşünür, O’nun gibi yaparız 
Cumhuriyete düşman yedi düvel olsa da 
Mustafa Kemal olur, korkmadan savaşırız 
 
Karanlıkla savaşır, cehaleti boğarız 
Yeislere son verip umutlara koşarız 
Esaret düşmez bize biliriz ölmesini  
Ölürüz de vatanı düşmana yar etmeyiz 
 
Aklı, bilimi ışık, rehber eder yaşarız 
Esaret tanımayız, hür olmaya aşığız 
Tutkunuz medeniyet, ilim ve çağdaşlığa 
Atatürk’ten öğrendik, ölümlerden korkmayız 
 
O’nun gibi bakarak, O’nun gibi yaşarız 
Türklüğü, var olmayı, ilke sayar caymayız 
Atatürk içimizde, her anımız O’nunla 
Aydınlık yarınlara yelken açar uçarız 
 
ATA’M 
 
Doğdun uzak ellerde 
Yetiştin her şekilde 
Bahtını yazan Rab’bim 
Lider kıldı bizlere 
 
Cephelerde savaştın 
Soğukta sabahladın 
Gezdin yurt toprağını 
Yarını tasarladın 
 
En umutsuz bir anda 
Ayak bastın Samsun’a 
Mazluma umut oldun 
Korku oldun cihana 
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Anadolu arkanda 
Dualar semalarda 
Yendin yedi düveli 
Olmaz denilen anda 
 
Hep savaştın durmadan 
Temizledin düşmandan 
Anadolu uyandı 
Koştu peşin ardından 
 
Savaş bitmişti ama 
Yokluk vardı her yanda 
Fakirdi Anadolu 
Yemek yoktu ocakta 
 
Halkına umut verdin 
Gelecek bizim dedin 
Güven duydu ulusun 
Daha gür çıktı sesin 
 
Karanlığı dağıtan 
Cahilliği yok eden 
Bir destandı yaptığın 
Türk’e cesaret veren 
 
Sayende pek şahlandı 
Türklük tekrar parladı 
Yok olmak kıyısından 
Yarınlara uzandı 
 
Başöğretmen hep sendin 
Komutan ve liderdin 
Doğru yolda azimle 
Yürümeyi öğrettin 
 
Uyandı Anadolu 
Kalkındı Türk’ün yurdu 
Cumhuriyet ışığı 
Kalplere tahtlar kurdu 
 
Sonra rahmete erdin 
Bulutlara yükseldin 
Korkma gençliğin burda 
Onlar senin eserin. 
 
ATATÜRK ÇİÇEĞİ  
 
Anlamı çok derindir 
Adın gibi güzeldir 
Senin çiçeğin Ata’m 
Dünyalara bedeldir 
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Yaprağı fazilettir 
Filizi özgürlüktür 
Çiçeği cumhuriyet 
Endamı haysiyettir 
 
Atatürk’ün çiçeği 
Hiç eksilmez sevgisi 
Ata’mız kadar güzel 
Doldurur yürekleri 
 
Ata’sını sevenler 
Bu çiçeği ezberler 
Evlerde başköşede 
Saygı sevgiyle besler 
 
SENSİN YÜCE ATATÜRK 
 
Düşmanı rezil eden 
Esareti yok eden 
Moralleri yükselten 
Sensin Yüce Atatürk 
 
Ulusuna güvenen 
Cephede önde giden 
Yarınları var eden 
Sensin Yüce Atatürk 
 
Medeniyet yolunda 
Durmak bilmedin asla 
Rehberimiz yarına 
Sensin Yüce Atatürk 
 
Ata’msın, Vatan’ımsın 
Bayrağımsın, şanımsın 
Canımsın, cananımsın 
Rehberimsin Atatürk 
 
ATATÜRK ÇOCUĞU OLMAK 
 
Atatürk çocuğu olmak 
Bayrak olup dolaşmaktır Anadolu ovalarında 
Köylerde okul, hudutlarda asker olup nöbet tutmaktır 
Karlı köylere yol, 
Yoksullara umut, 
Hastalara deva olmaktır. 
 
Atatürk çocuğu olmak 
Elektrik, su, yol olmak mezralara 
İşsizliğe çare, 
Haksızlığa engel olmaktır. 
Çölleşen İç Anadolu’ya ağaç olmak 
Baraj olmaktır akarsulara. 
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Atatürk çocuğu olmak 
Otoyol olmak, 
Yoksula, muhtaca umut olmak, 
Demir ağla donatmak yurdu baştanbaşa 
Doktor, öğretmen, polis olmak, 
Adam olmaktır. 
 
Atatürk çocuğu olmak 
Okumak, anlamak, öğrenmek, öğretmek 
Işık olmak cahilliğe 
Yoldan çıkmışlara harita olmaktır 
Büyüklere saygı,  
Küçüklere sevgi duymaktır. 
 
Atatürk çocuğu olmak 
Atatürk’ü bilmek, anlamak, anlatmak 
Vatan sevmek, bayrak sevmek, ulus sevmektir 
Atatürk çocuğu olmak 
Vatan uğruna seve seve canını feda etmek 
Atatürk çocuğu olmak 
Türk olmak, doğru olmak, çalışkan olmaktır. 
 
BEN SENİ ÇOK SEVDİM YÜCE ATATÜRK 
 
Ben senin ufka bakan, korkmayan gözlerini sevdim 
Kükreyişini, haykıran sesini, zulme dur deyişini, pes etmeyişini,  
Milletinden aldığın gücünü, imanını, haysiyetini sevdim. 
Ben senin uzağı gören, yanılmayan, aldanmayan idrakini sevdim.  
 
Ben senin halkınla bir oluşunu, yaşlısıyla genciyle arkadaş oluşunu  
Kibirlenmeyişini, kızmayışını, öğretişini, yardım edişini,  
Osmanlı’nın küllerinden bir vatan yaratışını, çırpınışını sevdim. 
Ben senin Samsun’dan Anadolu’ya yaydığın umudu, sevgiyi sevdim.  
 
Ben seni görmeden, sana dokunmadan, seninle yürümeden sevdim  
İnkılaplarını, savaşlarını, zaferlerini, aydınlığını, inancını, Türk’lüğünü,  
Yedi düvele meydan okuyuşunu, istiklal uğruna ölümü göze alışını sevdim  
Ben senin milletinin en önünde şehit olmaya koşan Allah sevgini sevdim.  
 
Ben seni resimlerde değil fikirlerde, mazide değil hayatın her deminde sevdim  
Yarattığın Cumhuriyeti, dağıttığın karanlığı, verdiğin gururu, medeniyetini, 
Yalnızlığını, öğrettiklerini, başöğretmenliğini, komutanlığını sevdim.  
Ben senin devlet adamlığını, evlatlığını, yorulmayışını, kahramanlığını sevdim  
 
Ben senin gençlere Cumhuriyeti emanet edişini, yarınlara güvenle bakmanı sevdim 
Çocuklara bayram hediye edişini, milli egemenliği anlatışını, bağımsızlığını 
Çalışmanı, ter dökmeni, okumanı, anlatmanı, adaletini, okulları gezmeni sevdim.  
Ben senin eğitime verdiğin önemi, Türkçe’ni, tarih tezini, liderliğini sevdim.  
 
Yüce Atatürk, ben senin mavi gözlerini, sarı saçlarını, heybetini sevdim  
Ben senin anneni de, babanı da, kardeşlerini de, manevi evlatlarını da  
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Fikirlerini, eserlerini, emanetlerini, seslenişlerini, verdiğin görevlerini sevdim  
Ben seni her zaman, her şeyinle, daima korkmadan, koşulsuz, beklentisiz sevdim.  
 
*** 
 
Sevdim, çok sevdim, hep sevdim, daima da seveceğim.  
 
MAVİ GÖZLÜ SARIŞIN ÇOCUK OLMAK 
 
Bir erkek çocuk doğdu Selanik’te bir evde  
Sapsarı saç, mavi göz, kocaman elleriyle  
 
Mustafa kondu adı hem de büyük harflerle 
Kemal oldu sonradan matematik dersiyle 
 
Osmanlı küçülürken büyüdü dağlar oldu 
Türk’ün kara bahtına umut oldu aşk oldu 
 
Asker oldu Vatan’a dur dedi düşmanlara 
Işık oldu Ulus’a selam dedi yarına 
 
Cepheden cephelere koştu asla durmadan 
Özgürlük, eşitliğe, Cumhuriyet’e inanan 
 
Asker oldu yetmedi erkân oldu devlete  
Rehber oldu millete, inandı yüreklere  
 
Sarı sarı saçlarını dağıtırken rüzgârlar 
Güneş oldu gözleri Sakarya’dan bakarken 
 
Bandırma’dan. İzmir’e bir efsane yarattı 
Türk’ün asil ruhunu tepelere çıkarttı 
 
Kara kara bulutlar inancıyla dağıldı 
Türk’ün namı ve şanı dünyalara yayıldı 
 
Mustafa Kemal’ler gibi savaştı Anadolu 
Hem savaşı kazandı hem yendi her zorluğu 
 
Medeniyet ve irfan Türk’ün alın yazısı 
İnkılaplar bekçisi Anadolu insanı 
 
Ata kasım sabahı kapayınca gözünü 
Sandılar ki Türk’ün de sevda ateşi söndü 
 
Yanıldılar oysaki bu sevda bitmeyecek 
Atatürk ilkeleri damarlarda gezecek 
 
Asil kan Ata’mdandır kalan bana yadigâr 
Rahat uyu sen Ata’m vatan sana minnettar 
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İlkesi gençliğimin Bayrağa sahip olmak 
Her Türk’ün gayesidir Mustafa Kemal olmak 
 
MİNNET SANA MUSTAFA’M 
 
Yedi düvel düşmandan 
Tek dişli canavardan 
Milletini kurtardın 
Minnet sana Mustafa’m 
 
Köhneden kalpazandan 
Hainlerden yobazdan 
Memleketi kurtardın 
Minnet sana Mustafa’m 
 
Cumhuriyet ateşi 
Sayende alevlendi 
Yaşlı genç kenetlendi 
Minnet sana Mustafa’m 
 
Davan kaybolmayacak 
Gençlik unutmayacak 
Eserin yaşayacak 
Minnet sana Mustafa’m 
 
YÜCE ATATÜRK 
 
Sığmazsın satırlara, resimler almaz seni  
Anlatamaz kitaplar, ilahi mucizeni 
Vatanın selameti sayendedir Atatürk 
Değişti ilkelerle Türk’ün makus talihi  
 
Savaşlar inkılaplar hangisini yazayım? 
Cumhuriyet hediyen, hürriyete aşığım 
Rahat uyu yerinde, yıkılmaz senin ülkün 
Rahmetine duacı eserine sadığım 
 
Türk olan, İslam olan vazgeçmez asla senden 
Dönmez hiç aklı olan, savaşından ilkenden 
Gençlik senin izinde, korkma emin eserin 
Dalgalanan al bayrak, müjdelenir cennetten 
 
YÜCE ATATÜRK’ÜMÜZE 
 
Dipsiz karanlıklardan, vatanı kurtaransın 
Yedi düvel düşmanı, bu topraktan kovansın 
Seninle aydınlandı, Türk’ün makus talihi  
Eğitimde, bilimde meşaleler yakansın 

Asker, devlet adamı, dâhisin her alanda 
Uluslar sana hayran, eşin yok bu dünyada 
Doldurulmaz boşluğun lakin gençlik izinde  
Çağdaş yaşam yolunda, eserin yaşar hala 
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Askersin, bir dehasın, her alanda her zaman 
Öngörünle, güvendir seni muzaffer yapan 
Davan mukaddes olsun, halkınla askerinle  
Var oldukça minnettar sana bu yüce vatan 
 
Kedere, ıstıraba şifadır haykırışın 
Yurdun analarına umuttur bir bakışın 
Kindir haykıran sesin, esarete düşmana 
Zulme, zalime durak, özgürlüktür savaşın 
 
Eserin Cumhuriyet sonsuza dek kalacak 
Ay yıldızlı bu bayrak, göklerde dalgalanacak 
Kimse esir edemez, bu ulusu bu yurdu 
Vatanın sınırları Türk’e namus olacak 
 
Öğretmensin vatana, gençliğe tüm ulusa 
Yol gösteren rehbersin, medeniyet yolunda 
Laik Cumhuriyetin hep payidar kalacak 
Sana söz Atatürk’üm, canlar feda yoluna 
 
Satırlara sığmazsın, çizilmez senin resmin 
Ansiklopedi almaz, yücedir kerametin 
Yüce Allah’ın lütfu, nimetisin Mustafa’m 
Millet senden razıdır, mekân olsun cennetin 
Eğitimde, bilimde meşaleler yakansın 
 

ATATÜRK İLKELERİNE ŞİİRLER 
 
 
CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ  
 
Cumhuriyet sevdadır 
Vatanın sultanıdır 
Al bayrağın altında 
Yaşadıkça artandır 
 
Halkın kendi sesiyle 
İstediği vekille 
Meclisten seslenmesi 
Yönetmesi elele 
 
Cumhuriyet nefestir 
Özgür insan demektir 
Demokrasi oldukça 
İnsanlar hep yükselir 
 
Devletler tükense de 
Uluslar ezilse de 
Cumhuriyet değişmez 
Düzenler değişse de 
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Cumhuriyetiz daha 
Henüz …. Yaşında 
Sonsuza dek olacak 
Özgürlük ruhumuzda 
 
Ata’mın en sevdiği 
En çok değer verdiği 
Cumhuriyet yıldızı 
Kıskandırır evreni 
 
DEVLETÇİLİK İLKESİ  
 
Devlet ihtiyaçları 
Her konudan acildir 
Savaşlarda yoklukta 
Devlet önce gelendir 
 
Diğer işletmelere 
Siviller el atmalı 
Her an denetlenmeli 
Devlet teşvik etmeli 
 
Çalışanların hakkı 
Çok iyi korunmalı 
Bu devlette yaşayan 
O’na sahip çıkmalı 
 
Savaşlarda zor anda 
Herkes görev almalı 
Bugün salça üreten 
Yarın uçak yapmalı 
 
Yabancı sermayeler 
Uymalı bu kurala 
Para yurtta kalmalı 
Götürmek yok çuvalla 
 
HALKÇILIK İLKESİ  
 
Zengin fakir demeden 
Siyah beyaz demeden 
Tüm insanlar kardeştir 
Doğu batı demeden 
 
Aslolan mesleklerdir 
Tüm insanlar eşittir 
Sınıf yok ayrılık yok 
Ülke halkla bütündür 
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İNKILAPÇILIK İLKESİ  
 
Yenilik istemeyen 
Durur kalır yerinde 
İleri gitmeyenler 
Geçilir tez vakitte 
 
Yeni güzel ne varsa 
Yakışırsa halkıma 
Uygunsa kültürüme 
Uygulayın yurduma 
Modern çağın peşinde 
Koşturmalı milletçe 
Bilim ışık tutmalı 
Çağdaş yaşamda bize 
 
Eskiyi kirletmeden 
Geçmişten ders alalım 
Yeniyi reddetmeden 
Yolumuza bakalım 
 
LAİKLİK İLKESİ  
 
İbadet kuralları 
Allah’la kul arası 
Aradakilere ne? 
Kulların yaptıkları 
 
Devlet yönetimleri 
Demokrasi işlevi 
Dinin ilgisi olmaz 
Bıraksın siyaseti 
 
İnsanlar hür ve serbest 
İbadet etmelidir 
Devlet yönetiminde 
Laiklik tek ilkedir 
 
Hocalar vaazlarla 
Yakalanır mı zaman? 
Mümkün mü boş kafayla? 
Çağdaş yaşam Avrupa 
 
MİLLİYETÇİLİK İLKESİ  
 
Ne mutlu Türküm diye 
Söylenmeli herkesçe 
Özü Türk gönlü Türk’ün 
Gözü yok başka yerde 
 
Millet, Ulus hep Türk’tür 
Türkiye Türklerindir 
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Vatana düşman olan 
Çeksin gitsin yeridir 
 
Vatana bağlı olan 
Herkesi kabul eder 
İsteyeni bu vatan 
Bu toprakta yaşayan 
 

ANITKABİR  
 
ANITKABİR  
 
Önce aslanlı yola gir geldiysen ilk kez 
Heykelleri es geçme unutulur çoğu kez 
Sağa sola bakarken yerlere çok dikkat et 
Takılmasın ayağın başın yerde kontrol et 
 
Gelince bahçesine dört yanına bir göz at 
Nerede neler varsa hafızana bir not et 
Yüce bayrak direği, Mehmetçikler bir yanda 
Öte taraf resimler, saatlerle araba 
 
Atatürk müzesine gir mutlaka bir kere  
Kurtuluş savaşını yaşayarak derince  
Ata’mın eşyaları yan tarafta müzede 
Çek güzel kokusunu ilerlerken içerde 
 
Mozole bölümü tepede en yukarda 
Merdivenli yokuşun bitiminde karşında 
Ulu tavan, yan taşlar yoldaşıdır Ata’nın 
En derin minnetlerle, şükranlarla dolaşın 
 
Rahat uyu sen Ata’m bizler hep buradayız 
Çizdiğin çizgilerin dışına hiç çıkmayız 
Ölsek te yorulsak ta takipten hiç yılmayız 
Dünya hep bir olsa da senden hiç vazgeçmeyiz 
 

10 KASIM 
 
ON KASIMA ÇEYREK KALA 
 
Kasım en mahzunudur ayların 
Sonbaharın son evladı, kışın habercisi kasım hüzün kokar 
Varmak bilmez on kasımlara, istemez canı 
Atasını özler de gidemez, gitmek istemez ilerilere 
 
Kasım Atatürk kokar, mis gibi, şefkat ve özlemle  
Bağımsızlık, cumhuriyet, kurtuluş kokar sokaklar bu ayda 
Selanik’ten kopup gelen bir destan havası okunur gazellerde  
Bu ay Türk’ün Ata’sı, umudu, evladı, can yoldaşı kokar 
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Kasımda burulur yürekler özlemlerle öyle bir özlem ki  
Tüm kalpleri titretir, sulandırır tüm gözleri  
Kenetlendirip elleri geleceğe güvenle  
Daha bir yemin ettirir Kasım tüm ulusa özlemle  
 
Kasımda evladını kaybeden vatanın türküleri yanık olur 
Gülmez yüzler, buruktur kalpler, titrer dudaklar “Atatürk” derken  
Kasımda on kasım gelir önce akıllara kapkara 
Allah’a boyunlar ince, kadere razı Türk kalpler özler Ata’sını 
 
Kasım yaklaşan kışın soğuk kokusunu taşır hanelere  
Kasım yarım kalan Cumhuriyet yolunu hatırlatır 
Kasım Türk’ün varoluş destanını okutur yeniden 
Kasım her Türk’e Ata’sını, yadigârlarını düşündürür yeniden  
 
Öksüz kalan vatan evlatlarının babasıdır Atatürk 
Olmayacak sabahların ışığı, umududur 
Kasımlarda sonlanan bedendir lakin ruhlar ölmez 
Atatürk baştan sona mertlik, namus, şereftir 
 
Ölmez Mustafa Kemal, ölmez Cumhuriyet ülküsü 
Gönüllerde atan o aşk, bitmez asırlar geçse  
Madde değil ilhamdır, rehberdir Atam yurda 
Atatürk her yürekte sevdadır, minnettir özgürlüğe  
 
BUGÜN KASIMIN ONU  
 
Sabah, sessiz ve soğuk 
Sarı yapraklar yok olmaya yüz tutmuş yerlerde  
Çıplak kalmış ağaçlar, öksüz 
Bugün kasımın onu 
 
Bir hüzün var havada, 
Bulutlar neşesiz, güneş daha az sarı ve sıcak 
Gökyüzünün mavisi solgun 
Bugün kasımın onu 
 
Uçmuyor kuşlar, meleşmiyor kuzular 
Toprak soğuk ve sert, 
Dereler akmamak için direnmede 
Bugün kasımın onu 
 
Saatler gitmek istemiyor ileriye 
Vurmamak dokuzu beş geçeyi  
Gözler nemli, dudaklar titrek, kalpler hep birden buruk  
Bugün kasımın onu 
 
Vapur sesleri susmuş, sessiz gitmekte takalar 
Evlerin bacalarından çıkan dumanlar bile çileli  
Ulusum Ata’sını özlemiş, onu arar gözleri  
Bugün kasımın onu 
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GİDİŞİNİN O İLK GÜNÜ 
 
Gittin.. Soğuk bir Kasım sabahı 
Sessizce 
Çok sevdiğin halkınla vedalaşamadan 
Ağlamadan, yarınlardan korkmadan 
Gittin.. mutlu bir tebessümle. 
 
Dışarıda senden iyilik haberleri bekleyen 
Milyonlar.. önce sustu, sonra.. sonrası yok işte  
Ağladı, inanmadı, hıçkırdı.. sustu 
Yapacak bir şey yok ölüme 
Dur durak bilmez ölüm. 
 
Arabalar çok azdı o zamanlar 
O azlıkta bile trafik durdu hayat gibi  
Kimi kornasıyla selamladı Ata’sını 
Kimi tramvaydan inip çöktü çimlere  
Türkiye derin bir inanamamazlık içinde  
Sustu.. suskunlaştı gönüller. 
 
Saatler yürümedi, yalandır, söylentidir! 
Umutları tükenmedi akşama kadar 
Telgraflar bilmem kaç kez dolandı Anadolu’yu baştan başa 
Gazeteci çocuklar bağırmadan dağıttılar 
O gün.. akşam postasını. 
 
Senden küçükler yaşarken daha 
Hainler, satılmışlar yaşıyorken daha 
Gitmene razı olamadı gönüller 
Gözler.. gönüller nereye bakacağını bilemedi bir müddet 
 
Dolmabahçe karanlık, İstanbul karanlık, sabah karanlık 
Güneş yükselmek istemedi o gün 
Bulutlar saray kıyısından geçmek için kuyrukta saygıyla 
O gün dalgalar.. çırpındı sessiz sessiz 
Atasının ruhunu, kutsal matemi bozmamak için 
Martılar sessiz çığlıklar attı..yutkundular o gün 
Dokunmadılar balıklara 
O gün.. on kasımdı, karaydı, kapkaraydı 
 
Anadolu uzaktı, görmeden inanmadı 
Bir haber, bir duyum, bir söylenti bekledi gün boyu  
O kara haber defalarca ulaştı..haykırdı..doğru, doğru, doğru, maalesef  
Kaybettik Ata’mızı 
O haber köye, kasabaya, mezraya kadar uzandı, şehirlere  
Ata veda etmişti sabah 09:05’te 
Duran saat Ata’nın saatiydi.. evet Ata veda etmişti hayata 
Çok sevdiği vatanına, halkına 
 
Ağaçlar rüzgarla sallanırken 
Fısıltıyla konuştu 
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Bayrak.. o gün gözü yaşlı dalgalandı 
O gün güneşin yüzü soluktu.. 
Rüzgar O’nun üstüne esti, 
Saygıyla 
 
Saray halkı perişan, muhafız perişan, 
Karyola, dolap, sigara tabakası perişan 
Halk perişan, Türk perişan, dünya perişan 
Banyodaki tas, yerdeki halı perişan 
Bahçede boynu bükük sümbüller, laleler perişan 
 
Dünya tüm parlak Türk zaferlerine rağmen, 
Anadolu’dan kovmasına rağmen 
Hasta adamı iyileştirmesine rağmen 
Sana rağmen, inkılaplarına rağmen, 
Yüce Türk milletine rağmen 
Orduları aldıkları yenilgilere rağmen 
Şapka çıkardı önünde saygıyla.. 
Dünyanın en büyük liderine son görevini yaparken 
Halkı seven, halkla olan, halktan olan, halk dolaşan damarlarında 
Türk Ata’sına manşet yaptı yabancı postalar.. o ilk gün 
 
İstanbul.. İstanbul siyah beyazdı o gün 
Resimlerin gibi 
Yarıya inen bayraklarla 
Hep böyle hatırlanacaktı 
O sarayda, o İstanbul’da, o kasımda 
 
Askeri, köylüsü, bakanı, memuru 
Ne yapacağını bilemedi ilk anlar..bakıştılar 
Dualar ruhunu milyonlarca kez okşarken 
Yaşlı anaların, bebelerin hıçkırıkları 
Sevap oldu yazıldı amel defterine  
Mekanın cennet oldu..yaptıklarınla, aldığın dualarla 
Şehitler seninle olmaktan gururlanırken 
Kıskandı gaziler seni yolcu ederken ağladılar 
 
Doğmamışlar, doğacaklar bile inledi ana karnında 
Geç kaldım diye yüksündüler hayata 
Tekmeleyip durdular beyhude 
“Bir gün önce doğabilseydim” diye daha çok ağladılar 
 
O gün hep kara kaldı hafızalarda 
Kitaplarda, anılarda saatler siyah beyaz yer aldı 
İstanbul yeis oldu o gün, yas doldu 
Dolmabahçe en değerli konuğunu kaybederken 
Dünya liderini 
Mazlum devletler örneğini 
Biz anamızı, babamızı, Ata’mızı kaybettik 
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
 
ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI 
 
23 Nisan yalnız, çocuk bayramı değil  
Meclis açıldı bugün, hürriyetime delil  
Kırdık prangaları, yıktık saltanatları 
Ulusça kutlanacak Egemenlik bayramı 
 
23 Nisan bayram, şen günü Milletimin 
Asalım bayrakları bu bayram hepimizin, 
Yaşlı genç, çoluk çocuk, dolduralım her yeri  
Sevinçle haykıralım, analım o günleri  
 
Egemenlik Ulusun, hâkimiyet millette  
Çoluk çocuk bir olup yaşayalım kardeşçe 
23 Nisan demek, hür olmak ilelebet 
Türk’ün kaderi artık, vekillere emanet 
 
Güzel bir cuma günü dört yan sevinçle doldu 
Baştan sona şen yurdum nihayet vatan oldu 
Yürekler ferahladı umut rüzgârlarıyla 
Bayrağım nazlı bugün, yakışan gururuyla 
 
Güzel Anadolu’nun, dağları neşe doldu 
Türkiye’m cennet yurdum, kutlu, mutlu, umutlu 
Yüreklerde istiklal, gözlerde hürriyetle  
Milletim var olacak, kahraman meclisiyle 
 
HATIRLA 23 NİSAN’I 
 
Hatırla, 
İşgal olmuş İstanbul, düşman gemisi her yan 
Kara bulutlar sarmış, kan kokuyor dört bir yan 
Saray susmuş, halk korkmuş, acı sarmış tüm yurdu 
Medet arar bir halde tüm İstanbul zalimden 
 
Hatırla, 
Umut yok, teselli yok, çare bir bir tükenmiş 
Para yok, silah hiç yok, hele umut kalmamış 
Bir ses yok isyan eden, feryat eden bu hale 
Tükenmekte Osmanlı, takat mecal kalmamış 
Hatırla, 
Güneşin doğuşunu, Bandırmayla Samsun’dan 
Nasıl geldiler ise, öyle giderler diyen 
Bir Mustafa Kemal ki, vatanın has evladı 
Anadolu halkına, umut, refah vaadeden 
 
Hatırla, 
Tüm Anadolu birden, kenetlenmiş O’nunla 
Umut sarmış dört yanı, kadın, erkek, çocukla 
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Bağımsızlık ateşi külden yeniden doğmuş 
O Mustafa Kemal ki, önder olmuş Ulus’a 
 
Hatırla, 
Ne zorluklar yaşanmış, ne yokluklar çekilmiş 
Elif’in kağnısıyla, cephe nasıl beslenmiş 
Kaç kişi şehit düşmüş, bu mübarek toprağa 
Evlat ana koparak, nasıl hasret kalınmış 
 
Hatırla, 
23 Nisan günü, Ankara’yı, Ulus’u 
Bayramını, sevinci, o buruk mutluluğu 
Egemenlik Ulus’un diyen Mustafa Kemal  
Nasıl sağlam bağ kurmuş, nasıl becermiş bunu? 
 
Hatırla, 
Tüm gönüller ve saray, düşmanlara teslimken 
Manda, himaye diye, esaret dilenirken 
Egemenlik Millete, nasıl teslim edilmiş 
Tüm hainler kol kola padişahlık beklerken 
 
Hatırla, 
Ulus’un Mustafa’sı saltanat dileseydi  
Para, pul derdi olsa, haremler isteseydi 
Halifelik ve tahtlar serilirdi önüne 
Mustafa padişahtı, halkını sevmeseydi  
 
Ve hatırla nihayet, 
Ata’m bugünü neden çocuklara adadı? 
Neden bebeler aldı hürriyet bayrağını? 
23 Nisan günü, Ata’m ne düşündü de  
Kime emanet etti, Vatanı, yarınları? 
 
ÇOCUKLARIN BAYRAMI 
 
Temiz yarındır çocuk, özgürlük gelecektir 
Egemenlik hürriyet, mutlu nesil demektir 
Bilgi, gayret, sevgiyle yeşerir tüm umutlar 
Çağdaş yaşam esenlik, çalışmak üretmektir 
 
Yarınlar çocukların, her biri bir filizdir 
Bekası ulusların çocukla şekillenir 
Sevinin ey çocuklar, bayram yapın bugünde 
Atatürk bulutlardan sizi sevgiyle izler 
 
Egemenlik ilkesi, Türk’ün en kıymetlisi  
Atalardan mirastır, hürriyetin sevgisi  
Bu güzel bayram günü, bir kez daha haykırın 
Egemenlik ulusun yoktur bunun ötesi  
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BUGÜN 23 NİSAN 
 
Doğruluktur andımız 
Türk’üz ve çalışkanız 
Mertlik göbek adımız 
Bugün 23 Nisan 
 
Yarının gençleriyiz 
Ülkenin genç nesliyiz 
Umuduz, güvenceyiz 
Bugün 23 Nisan 
 
Atatürk kalbimizde 
Yurt aşkı içimizde 
Bayrağımız göklerde 
Bugün 23 Nisan 
 
Doğu batı kardeşiz 
Kadın erkek hep biriz 
Ulusuz biz milletiz, 
Bugün 23 Nisan 
 
Kardeşliğimiz bitmez 
Bizi kimse bölemez 
O bayrak asla inmez 
Bugün 23 Nisan 
Bu vatan anayurdum 
Türk’üm, hürüm, mutluyum 
Vatanıma bir kulum 
Bugün 23 Nisan 
 
Ata’m yurdu hür eden 
Cumhuriyet getiren 
Bugünü bayram eden 
Bugün 23 Nisan 
 
Yarına hazır olmak 
Sulha, yurda güç katmak 
Dileğimdir hür kalmak 
Bugün 23 Nisan 
 
23 NİSAN GÜNÜ 
 
Şenlenir yollar, evler, süslenir pencereler 
Neşe dolar kalplere, çocuklar bayram eder 
Güneş bir başka doğar 23 Nisan günü 
Sevgi, gurur, minnetle dolar buruk yürekler 
 
Egemenlik bataktan, karanlıktan çıkıştır 
Halk iradesi esas, Cumhuriyet kutsaldır 
Var olun, şad olun ey vatanın evlatları 
Egemenlik ülküsü yarınlara ışıktır 
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Bugün ve yarınlarda, bu bizim bayramımız 
Eşi yok benzeri yok, bu bitmeyen sevdamız 
Rahat uyu Atatürk, çocukların nöbette  
Hürriyet ve istiklal için feda canımız 
 
23 NİSAN BUGÜN DALGALANSIN BAYRAKLAR 
 
23 Nisan bugün dalgalansın bayraklar 
Umut, şerefle dolsun, şahlansın tüm çocuklar 
Hürriyet ve istiklal daima bizimledir 
Bugün bayram günüdür kabarsın tüm yürekler 
 
Çoluk çocuk tüm kalpler çarpınsın Vatan diye  
Özgürce hür irade dağılsın her bir yere  
Çocuklar bayram etsin, çiçeklerle bezensin 
Gururlansın yürekler, sevgiler sele dönsün 
 
Bize bu güzel bayram Atatürk’ten armağan 
Bayraklarla bezensin, şenlik olsun dört bir yan 
23 Nisan demek, özgür olmak demektir 
Vatan size minnettar sağ olun ilk Vekiller 
 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 
 
CUMHURİYET BAYRAMI  
 
Cumhuriyet bayramı sade bir bayram değil  
Uğruna feda canlar, ölü bedenler değil  
Atalardan yadigâr bu bayrak, cennet vatan 
Cumhuriyet ülküsü geçici heves değil  
 
Türklük esir yaşamaz, batılla kardeş olmaz 
Yedi düvele karşı ölse de esir olmaz 
Cumhuriyet erdemdir, fazilettir halkıma 
Hak, hukuk, haysiyetten yoksun yaşamak olmaz 
 
Çoğulcu demokrasi, aklın şaşmaz yoludur 
El elden üstün ise, danışmak hak olandır 
Padişahlık yaşandı, görüldü ne olduğu 
Bilme ve hürriyete Cumhuriyet ispattır 
 
Cumhuriyet olursa akıllar hep hür kalır 
Laiklik ilkesiyle vicdanlar bahtiyardır 
Halkın sesi, isteği, kalp sesidir bu rejim 
Cumhuriyet ülkeye aydınlıklar demektir 
 
CUMHURİYET ERDEMDİR 
 
Karanlıktan ışığa yolculuk cumhuriyet 
Hiçlikten fert olmanın adıdır temsiliyet 
Meclis halkın sesidir, ortak payda millettir 
Egemenlik milletin, asıl nimet hürriyet 
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Az mı cefa çekildi, az kanlar mı döküldü? 
Analarla babalar az mı yollar gözledi? 
Şehit kanıyla süslü, Cumhuriyet’in yolu 
Bu aziz fazilete az mı bedel ödendi? 
 
Halkın sesi hür olur, mecliste hayat bulur 
Ulusun seçeneği bu sayede duyulur 
Örnektir cumhuriyet tüm mazlum milletlere  
Her beşeri mesele, mecliste çözüm bulur 
 
Cumhuriyet teminattır aydınlık ve ışığa 
Yarınlar güvendedir yedi düvel düşmana 
Yönetenle tüm toplum, mecliste yanyanadır 
Cumhuriyet sevdası nimettir tüm ulusa 
 
CUMHURİYET OLMASA 
 
Cumhuriyetten önce halkı mutlu sanmayın 
Devleti var sanıp ta özlemle aramayın 
İşgal ordularının çizmeleri altında 
Yurdu huzurlu sanıp geçmişi yad etmeyin 
 
Can verirken Osmanlı düşman hakimdi yurda 
Hurafeci yobazlar kol gezerdi sokakta 
Savaşlar bir taraftan kan gözyaşı heryerde  
Para yok emniyet yok ekmek yoktu evlerde 
 
Çanakkale yetmedi öz yurdu kurtarmaya 
Teslim oldu saltanat açgözlü düşmanlara 
Hilafet sustu kaldı güç vermedi cihada 
Vatan perişan oldu, feryat isyan her yanda 
 
Derken bir güneş doğdu Mustafa Kemal adı 
Samsun’dan Ankara’ya yurdu heyecan sardı 
Bir oldu fukara halk, kenetlendi yürekler 
Anadolu ateşi bütün yurdu kapladı 
 
Meclisle egemenlik, halkın eline geçti  
İstiklali uğruna vatan ölmeyi seçti 
Nihayet dokuz eylül yeni bir doğuş oldu 
Zaferle tüm Türkiye tarihe iz bıraktı 
 
Devrimler, inkılaplar birbirini izledi 
Nihayet sıra Cumhuriyete geldi 
Yirmi dokuz Ekimde meclis halka duyurdu 
Ulus millet elele kalplere huzur geldi 
 
İşte böyle hikâye, gerisi boş kanmayın 
Bu uğurda şehitler milyondan az sanmayın 
Hürriyet memlekete hediye, miras değil  
Biz kazanmadık onu, hoyratça harcamayın 
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Güzel şeyin kıymeti yokluğunda bilinir 
Hürriyet bir giderse acılar geri gelir 
Şehitlerin kanları, dökülen göz yaşları 
Cumhuriyete çeyiz, namus hürlük demektir 
 
Bir kişiye zümreye teslim edilmez ati  
Devletin geleceği olmasın sonra zayi 
Cumhuriyet herkese her zaman her yerde şart 
Yaşayacak bu ulus hep özgür hep medeni  
 
Başkahraman Atatürk istikamet gösterdi  
Laik, sosyal, demokrat devleti ilke etti  
Egemenlik halkındır, Cumhuriyet fazilet 
Kimse Türk’ten alamaz canlar ölmeden dedi  
 
Cumhuriyet cihaddır yedi kanlı düvele  
Anadolu bayraktır tüm mazlum devletlere  
Ülke payidar kalır demokrasi yaşarsa 
Canını feda eder her Türk hürriyetine  
 
CUMHURİYET TÜRKÜSÜ 
 
Dağlarda yankılanır, Allah Allah sesleri  
Dalgalarla şahlanır kahramanlık ezgisi, 
Türk’ün kalbinde derin, bağımsızlık sevgisi, 
Vazgeçilmez sevdadır Cumhuriyet ateşi. 
 
Anadolu destanı, cumhuriyet türküsü 
Türk olanın kalbinde, bitmez vatan ülküsü 
Kalkmış ayağa bir kez şehirlisi köylüsü 
Tek yürek olmuş yurdum, kahramanlık öyküsü 
 
Yaşa varol sen Paşam, yaşayın kahramanlar 
Cumhuriyet sizinle, zaferlerle payidar 
Devrimler ve ilkeler tüm dünyaya manidar 
Türk’ün azmi inancı, hürriyetinde yatar 
 
Dönmek yok gayrı bundan, istiklal tek ülkümüz 
Medeniyet yolunda, Atatürk önderimiz 
Cumhuriyet sevdası yaşama sebebimiz 
Vatan mukaddes yuva, kimseye ezdirmeyiz 
 
DEMOKRASİ  
 
Çağdaş yaşam denince 
Hürriyet akla gelir 
Eşitlik ve kardeşlik 
Demokrasi demektir 
 
Medeniyet yolunda 
Işıktır Cumhuriyet 
Halkın hür iradesi 
Kalır hep ilelebet 
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Bizi çekemeyenler 
Dostu düşman edenler 
Demokrasi yolunda 
Engel inşa ederler 
 
Özgürlük ve barışa 
Kalkan eller kırılır 
Eşitlik ve hürriyet 
Olmazsa yaşam durur 
 
İnsanca yaşam için 
Demokrasi nimettir 
Ulus olma bilinci 
Cumhuriyet demektir 
 
Ne sağ ne sol hiçbiri 
Demokrasi değildir 
Düzgün yolda yürüyen 
Hür demokrat demektir 
 
Fikir kurşunla ölmez 
Hür beyinler silinmez 
Cumhuriyet ışığı 
Mahşere dek tükenmez 
 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 
 
 
O İLK ADIM  
 
Kırık dökük Bandırma, ayrıldı İstanbul’dan 
Yaşlı yorgun gövdesi, yol aldı hiç durmadan 
Yolcuları müstesna, kahraman neferlerdi  
Her biri demir pençe, kalbi inançla çarpan 
 
Mustafa’m vardı O’nda, dualarla yol alan 
Tek bir gayesi vardı, güneş olmak Samsun’dan 
Vatanının aşkıyla, kalbindeki imanla 
Bakıyordu ufuğa, emindi Ulus’undan 
 
Demir attı Bandırma, kurtuluşa, Samsun’a 
Şanlı neferler baktı, heyecanla rıhtıma, 
Gururla çalkalandı, denizin dalgaları 
O müstesna yolcular vardı Anadolu’ya 
 
Şimdi tek adım vardı, inmek için sahile  
Bekliyordu ahali heyecanıyla, şevkle  
Mustafa Kemal Paşa, durdu birkaç saniye 
Sonra attı adımı, kurtuluşa, zafere 
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O ilk adım mühimdi, aydınlıktı yarına 
O ilk adım umuttu, bütün Anadolu’ya, 
Yedi düvel düşmana, zulme ve saltanata 
O ilk adım çareydi evlatsız analara 
 
Titredi yer, gök, toprak, esti rüzgâr sevinçle  
Alkışlar yanılandı, ulaştı ta göklere 
Bir başka mayıstı bu, bir başka gündü bugün 
Rıhtımı saran umut, yayıldı gönüllere  
 
O ilk adımla Ata’m, umut oldu yarına 
O ilk adımla doğdu, Vatanım bir kez daha 
O gün orda atılan bu adım bir ilk oldu 
Kurtuluşa uzanan o en mukaddes yolda 
 
O ilk adımla ülkem, hürriyete inandı 
O ilk adımla tarih, mertliği hatırladı 
Zulüm, baskı, cehalet o adımla silindi  
O ilk adımla vatan, inançla kucaklaştı 
 
Samsun’dan doğan güneş, Anadolu’yu sardı 
O ilk adım yeşertti, kaybolmuş umutları 
Mustafa Kemal Paşa komutandı, önderdi  
O ilk adımla ülkem geleceğe uzandı 
 
Esaretler silindi, durdu gözlerin yaşı 
Boynu bükük halkımın, kalktı başı yukarı 
İnançla ve azimle savaştı memleketim 
O ilk adımla Ata’m, Türk’lüğü hatırlattı 
 
O ilk adım tarihe, altın harflerle geçti 
Mustafa Kemal Paşa, gönülleri fethetti  
Türk’ün tarihi o gün yazıldı yeni baştan 
Müstesna yolcuların hepsi yılmaz neferdi  
 
O ilk adımla gelen hürriyet başlangıçtı 
İnkılaplar, hamleler o adımla başladı 
Atatürk’üm liderdi, her bir güzel davada 
Cumhuriyet temelini, o ilk adımla attı 
 
Kenetlendi Ulus’um Ata’sıyla birlikte  
On yılda çağlar boyu, atıldı ileriye 
İnandı hürriyete, sevdi Cumhuriyet’i  
O ilk adımla geldi, huzur, refah ülkeye  
 
O ilk adım kutsaldı, başlangıçtı destana 
Samsun’dan doğan güneş ışık oldu yurduma 
Yaşanan her ne varsa borçludur o ilk adıma 
O ilk adımla ülkem çıktı aydınlıklara 
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MAYISIN ON DOKUZU 
 
On dokuz mayıs rüzgar, tohumdur yarınlara 
Ruhtur, candır, vatandır, kurtuluştur ulusa 
Benzemez başkasına, mayısın on dokuzu 
Samsun’da doğan güneş ışıktır umutlara 
 
Canlanan bir ulusun, şahlanışı ondadır 
Serpilen çınarların can suyu Samsun’dandır 
Bayramların güzeli, mayısın on dokuzu 
Millet olma bilinci orada başlayandır 
 
Ana bacı elele, yürüdüler Samsun’dan 
Askerlerle babalar korkmadılar düşmandan 
Ata’m önde haykırdı “Ya İstiklal ya ölüm!” 
Hain düşman emeli sonlandı başlamadan 
 
Anadolu özlemle, sarıldı kurtuluşa 
Mehmetçik gövdesini siper etti ulusa 
Şaşırdı hain düşman, bakakaldı korkarak 
Samsun’dan doğan güneş yetti karanlıklara 
 
Türk esaret tanımaz, yenilmez cihan gelse  
Atatürk ve ordusu, yeter tüm âlemlere  
Gençliğin meşalesi mayısın on dokuzu 
Samsun kurtuluş andı, yemindir dirilmeye  
 
19 MAYISA ÇEYREK KALA 
 
Çeyrek kaldı Samsun’a, çiçeklendi tüm dallar 
Sıcak doğmada güneş, sağnaklaştı yağmurlar 
Aydınlık ve umudu müjdelerken bulutlar 
19 Mayıs’lara, kutlu güne çeyrek var. 
 
Suskun olmasın yürek, coşsun artık dalgalar 
Yeis, korku ne hacet, Türk yurdu bu topraklar 
Bandırma gelir elbet, mahzun olmasın gözler 
Mustafa’m iner elbet, umut dolar yürekler 
 
Yedi düvel yürüse üstümüze ne çıkar? 
Türk yurdu bu toprağa, hangi düşman taht kurar? 
Düşman, hain bir olsa, topu saldırsa ne var? 
Bedenler sınır olur, yürek aşılmaz duvar. 
 
Ezeldir Türk tarihi, esaret yok mazide  
Mertliktir armağanı, yenilmek yok namerde 
Dalgalandıkça bayrak, nazlı nazlı gönderde  
Hürriyetten dönmek yok, Cumhuriyet kalplerde  
 
Atatürk çocukları koruyacak vatanı 
Gençlerin omuzunda aşacak ufukları 
Laiklik, demokrasi birleştirir halkları 
Özgürlük ve eşitlik kuracak yarınları 
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Türklük, vatan, bu toprak payidar sonsuza dek 
Mustafa’mın izinde tüm yurdum tek bir yürek 
Emsali yok tarihte, pısmak, korkmak ne demek? 
Cumhuriyet feyziyle yeşerecek “GELECEK” 
 
19 MAYIS’TA GENÇLİK 
 
19 Mayıs umut, ışıktır karanlığa 
1919, mirastır yarınlara 
Zafer dolu mazinin, destanıdır Samsun’lar 
Atatürk’ün gençliği güvendir Türk halkına 
 
Genç demek durmak bilmez, hiç yorulmaz bilektir 
Atatürk’ün izinde asla korkmaz demektir 
Nice mertlik destanı yazacak bu genç nesil  
Gençlik yedi düvele diklenecek yürektir 
 
Gençlik ilimde öncü, sınırlarda nöbetçi, 
Mertlik ve dürüstlükte bu gençler hep birinci  
Korkular, dev dalgalar durduramaz bu gençliği  
Fedakarca çalışmak, gencin bitmez ilkesi  
 
Dalgalanır bu bayrak, gençlerin ellerinde  
Güven duyar yarına, millet bu gençler ile  
İstiklalin simgesi, garantisidir gençlik 
İrfanla ahlakıyla, Türk gençliği hep önde  
 
Samsun’da alevlenen meşale sönmeyecek 
Kurtuluşun destanı yüreklerde tütecek 
Esaret yok ırkıma bu böyle bilinecek 
Cumhuriyet türküsü dillerden düşmeyecek 
 
Çağdaş fen, sanat, spor, her alanda cihat bu 
Yurdun genç fidanları aydınlatacak ufku 
Ezilmeden, ezmeden dik duracak bu gençlik 
Hem yurtta hem cihanda koruyacaklar sulhu 
 
Mustafa Kemal’ler onlar, hepsi de bir kahraman 
Her biri aslan yürek, bu vatana adanan 
Gençlik ülke yarını, aldanır şüphe duyan 
Mazhardır cennetlere bu ülküye baş koyan 
 
19 MAYIS GÜNÜ 
 
Güneş bir başka doğdu o sabah karanlığa 
Karadeniz coşkulu, misafiri var yolda 
Toprak denizi, deniz yolcularını bekler 
Suskun tüm Anadolu, yaylalardan dağlara 
 
Doluydu liman kalple, özlemle, dualarla 
Sabırsızdı bekleyen, kalabalık limanda 
Silerken gözyaşını, biterken duaları 
Bandırma’daki Ata’m göründü ufuklarda 
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Gemi değil nefesti, ışıktı her bir yolcu 
Karanlıktan, yeisten acıdan kurtuluştu 
Güneş gibi parlayan Ata’mın askerleri  
Her biri bir kahraman, aydınlığa umuttu 
 
Ata’m indi karaya, titredi Anadolu 
Selam durdu Sivas’ı, Trabzon’u ve Muş’u 
Fırlayacaktı kalpler sevinçten, özlemlerden 
Ata’m şükürler edip selamladı ulusu 
 
Selam durdu bulutlar, çalkalandı yapraklar 
Sevinç sardı dört yanı, savruldu tüm bulutlar 
Anadolu destanı işte o an başladı 
Çırpınıp en yükseğe uçtu sevinçle kuşlar 
 
Rüzgâr aldı umudu, yaydı Anadolu’ya 
Umut tohumu oldu Mustafa’m yaylalara 
Esaretten, zulümden bitkin ürkek yürekler 
Aslan oldu kükredi, yedi düvel düşmana 
 
Yeniden doğdu ulus o gün o an Samsun’da 
Kurtuluşun fidanı dikildi hür vatana 
Cumhuriyet ateşi ilk kez orda yakıldı 
Mustafa’m umut oldu gözü yaşlı vatana 
 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 
 
Yirmi altı Ağustos’ta gürledi şanlı toplar 
Türk’ün al sancağına mekân oldu yaylalar 
Sel olup aktı ordu, Atam dedi “İleri!” 
Kaçacak yer aradı, şaştı kaldı düşmanlar 
 
Yaşlı, genç hep tek yürek, yüreklerde şehadet 
Çıplak ayaklar kanlı, nere baksan feragat 
Mehmetçik “Allah, Allah” nidasıyla şahlanmış 
Kaçmakta düşman lakin kurtuluşu yok, heyhat 
 
Atam Kocatepe’de yüreğiyle, aklıyla 
Vuruşur Mehmetçikler, Bedir ‘in edasıyla 
Gürleyen toplar sanki zaferin habercisi  
Dalgalanır al sancak şehit kanı aktıkça 
 
Bu ne zafer Ya Rabbi, çınlar ta arşa kadar 
Hakk’ın mert orduları, durmaz denize kadar 
Yedi düvel hayrette, başkentler bir telaşta 
Türk’ün şanlı süngüsü, karanlıkları yırtar 
 
Dağ, taş hep asker olmuş, tekbir getirir kuşlar 
Kahraman Türk Ordusu, şehadeti arzular 
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Aziz vatan toprağı emanet Atalardan 
Yürekler “Ya İstiklal ya ölüm!” diye atar 
 
Otuz ağustosa dek sürdü varoluş harbi  
Yılmaz, korkmaz Mehmetçik, dar etti siperleri  
Perişan oldu düşman, kaçacak yer aradı 
Mustafa Kemal Paşa, her zaman her yerdeydi  
 
Nur içinde yat Ata’m, varolun Mehmetçikler 
Hakkını helal etsin, Fatma’lar Hatice’ler 
Kahraman Anadolu insanının bu zafer 
Bizler sizden razıyız ey mübarek şehitler 
 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 
 
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
 
Geçilir sınır, nehir, kan kusan bombalarla 
Geçilir tüm siperler hain saldırışlarla 
Yedi düvel bir olup saldırırsa mazluma 
Geçilir ülkelerin toprakları kolayca 
 
Geçilmez Çanakkale, O Türk’ün namusudur 
Esaret bilmez halkım, toprağımız kutsaldır 
Ne sahilden çıkılır, ne denizden geçilir 
Yurdun batı kapısı Çanakkale kaledir  
 
Mehmetçiğin heybeti, korkutur gelenleri  
Güven verir millete Ata’nın cesareti,  
Yedi düvel çullansa terk etmez siperleri  
Türk ordusu ölse de tanımaz esareti  
 
Ordunun nidaları, vatanın duaları 
Mermi olup yağar da geçirtmez düşmanları 
Ata’m kahraman asker, şaşmaz öngörüleri  
Tüm Ulus var orada, aştırmaz siperleri 
 
İşgal bilmez vatanım, kahramandır askerim 
Esaretle yaşamak istemez milliyetim 
Ölmek var dönmek yok işte mukaddes andım 
Çanakkale geçilmez, ölürüm de terk etmem 
 
Denizden ve karadan gelse de hain düşman  
Kahramanlar var siperde uyumayan 
Cennetliktir her biri imana aşık olan 
O mübarek askerler korkuyu tanımayan 
 
Kahramanlık destanı öyküsü Çanakkale  
O gün orada olan layıktır cennetlere  
Mübarek vatan için ne mutlu ölenlere  
O şehitler sebeptir unutulmaz zafere  
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Mustafa Kemal orda, unutulmaz komutan 
Askerine güvenen, düşmana kafa tutan 
Bu inanç yenilir mi yanılır kolay sanan 
Türk askeri yenilmez canını hiçe sayan 
 
Ey şehitler gaziler vatan size minnettar 
Bu destan eseriniz, tarih hep sizi yazar 
Sizedir tüm tebrikler, sizedir tüm dualar  
Nurlar içinde yatın ey kahraman evlatlar 
 
ÇANAKKALE’YE AĞIT 
 
Anlatılmaz bir zaman 
Kalp acıtan bir destan 
Çanakkale bir umut 
Tarihe damga vuran 
 
Sarmış dört yanı düşman 
Salyaları akarken 
Çanakkale düşerse 
İstanbul halin yaman 
 
On beş yaşında erler 
Omuzlarda süngüler 
Kınalı kuzuların 
Yüreği aşkla gürler 
 
Azıcık, zayıf ordu 
Lakin yürekler dolu 
Yemin etmiş aslanlar 
Korumaya bu yurdu 
 
Karadan ve denizden 
Mermi yağarken gökten 
Siper oldu Mehmetçik 
Yere bir, bir düşerken 
 
Yedi düvel güçlüydü 
Bilmem kaç gece sürdü 
Acımasız gülleler 
Ocakları söndürdü 
 
Sayısız kahramanın 
Çerkez’in, Abaza’nın 
Hepsi tek yürek, kardeş 
Oğluydular vatanın 
 
Vatan kahramanları 
Salmadılar düşmanı 
Çiğnetmediler haine 
Bu kutsal toprakları 
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Ata’mın askerleri 
Nice şehitler verdi 
Geçemedi düşmanlar 
Çanakkale direndi 
 
Binlerce yiğit kanı 
Toprakları suladı 
Çanakkale geçilmez 
Diye tarihe yazdı 
 
Çok yaşayın aslanlar 
Mekân olsun cennetler 
Hakkını helal et Ata’m 
Vatan sana minnettar 
 

9 EYLÜL İZMİR’İN KURTULUŞU 
 
DOKUZ EYLÜLE ŞİİR 
 
Yirmi altı ağustosta başladı şahlanışı 
Türk’ün şaşmaz topları siperlerde patladı 
Ordu Allah Allah diyerek hücumuna başladı 
Düşman habersiz, korkak ne olduğuna şaştı 
 
İleri dedi Atatürk, hedefimiz Akdeniz 
Vatan mukaddes yuva, şehadet şerefiniz 
Al bayrağın uğruna ölmektir yeminimiz 
İzmir bizi bekliyor, namusumuz sözümüz 
 
Kemalpaşa sırtları, belkahve yokuşları 
Dili olsa konuşsa körfezin martıları 
Mazlum halk, yanan evler, bitti zulüm yılları 
Ağaçlar dile gelse dese kahramanları 
 
O ne muazzam ordu, o ne kahraman asker 
On dört günde Afyondan İzmir’e uçan erler 
Vatan, bayrak uğruna durmayan Mehmetçikler 
İzmir saat kulesi evlatlarını bekler 
 
Halkın gözü yaş dolu, dualar semalarda 
Alkışlar sokaklarda, bayraklar dört bir yanda 
Yanan şehrin dumanı gökyüzünü sarsa da 
Özgürlüğün huzuru halkın gözyaşlarında 
 
Kaçan düşman askeri, dikilen Türk bayrağı 
Yorulmayı bilmeyen vatanın evlatları 
Temizlenen topraklar, anaların duası 
Her biri unutulmaz Anadolu destanı 
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Dokuz eylül sabahı, paklandı Anadolu 
Atatürk ve ordusu sayesinde kurtuldu 
Bu destan Mehmetçiğin inancıyla yoğruldu 
Komutanlar, bacılar hepsi aynı orduydu 
 
Dalgalan al bayrağım, sonsuza dek özgürce  
Hakkındır ey milletim, hürriyet asırlarca 
Kahraman ordu ile Milletim var oldukça 
Türk’e esaret olmaz, yedi düvel bir olsa 
 
İzmir kahraman şehir, İzmirliler ha keza 
Vermedi toprağını, zulüme pes etmedi  
Yandı, yıkıldı dört yan, yine aman demedi  
İnandı hürriyete, yurdu teslim etmedi  
 
Bu vatan kahramandır, ne bedeller ödedi  
Dört yanı zulüm, acı, bağrı ateşle yandı 
Şehit kanı her karış, gelincikle süslendi 
Anadolu kutsal yurt, nice evlatlar verdi 
 
Dokuz eylül destanın sonudur, sevincidir 
Bitmeyecek şahlanış, bu Türk’ün yeminidir 
Anadolu Türk’ündür, hep Türk’ün olacaktır 
Cumhuriyet bizlere Ata’mdan emanettir 
 
İzmir’in dağlarında, zafer çiçeği açar 
Anıttır İzmir, Alsancak, o günleri anlatır 
İlelebet yok artık, ne esaret ne zulüm 
Türk’ün yılmaz inancı, tüm dünyaya örnektir 
 
Atatürk’ün gençliği, durmaz, yorulmak bilmez 
Cumhuriyetten dönmez, devrimlerden vazgeçmez 
Dokuz Eylül ruhuyla, asla gaflete düşmez 
Bu inanç var oldukça, yarınlar hiç tükenmez 
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BAYRAM SABAHI 
 
Uyan bu sabah erken kalk sarıl ailene  
Bugün bayram küslük yok dargınlık yok bugünde  
Çık gönül al gün boyu, oyna, paylaş gönlünce 
Bayram vesile olsun ulaş sevdiklerine  
 
Sende bir gün yalnız kalıp kapı gözleyeceksen 
Şimdiden gözleyeni unutma ihmal etme  
Bir çiçek, bir şeker al , çal kapıyı sessizce  
Tebessümle gülümse, bayram bugün herkese  
 
Küskünlerinle barış, al bugün gönülleri 
Dargınlıklara son ver, barıştır küskünleri  
Akrabana, komşuna uğra öp ellerini  
Bayram bugün dedim ya sevindir sevenleri  
 
Hatalıysan, kırdıysan, ipleri koparttıysan 
Özür dilemek erdem, af dile utanmadan 
Bugün bayram dedim ya yalnız şeker mi mesele  
Af diledikçe insan, yükselir faziletçe  
 
KURBAN BAYRAMI ŞİİRİ 
 
Geldi kurban bayramı 
Kurbanlar kesilecek 
Budur bayram maksadı 
Kuzular üzülecek 
 
Dağıtılacak etler 
Eşe dosta etrafa 
Paylaşılacak dertler 
Birazcık bayramlarda 
 
Et yemeyen kalmasın 
Sevindirin çocukları 
Kimse yalnız kalmasın 
Bugün kurban bayramı 
 
TEK KITALIK DİNİ BAYRAM ŞİİRLERİ 
 
Ne para ne pullar yetmez, oduna can vermeye 
Tüm cihan birlik olsa güç yetmez bir tek sele  
Böyleyken ey fani kul ne bu isyan bu inkâr 
Ne yağmur ne de karlar yağmaz Rab dilemese  
 
♥ 
 
İman yaşamın nuru, Kur’an’ın önsözüdür 
Onsuz ibadet olmaz nafiledir ameller 
Ahlak, fazilet, erdem hepsine tamam ama 
İman yoksa yürekte, tüm niyetler beyhude  
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Etle kemik mi sandın insan denen mahlûku 
Yemek içmek mi hayat, bu mu fıtrat hukuku 
Aklı, kalbi, şerefi yok mu saydın hey cahil 
Hak, adalet, fazilet, her kulun boyun borcu 
 
YOBAZLARA HİTABEN 
 
Hurafeden, fallardan medet uman aldanır 
Medet uman yobazdan, hayatını karartır 
 
Müslüman olunur mu sakalla, takunyayla?  
Kur’an bunu mu söyler, bu mudur gerçek takva? 
 
Şekille İslam olmaz, yürektedir inançlar 
Sakala, çarşaflara sığmaz derin imanlar 
 
Zulüm batıl kalplerin en büyük hatasıdır 
Hurafeye ne hacet? İslam akıl dinidir. 
 
Dincilik, münafıklık, müşrik, kâfir demektir 
Bu yolda aldananlar, şeytana dost demektir 
 
Kanmayın, kandırmayın, aldanmayın şeytana 
Zehir bulaştırmayın sizi âlim sanana 
 
Ve siz cahil insanlar uymayın yobazlara 
Dine zulüm etmeyin, isyandır bu Allah’a 
 
Bu dünya fani elbet, hakikat ahirette  
Kanmaların hesabı, sorulacak elbette  
 
Vakit varken Kur’an’a, kalbe dönün süratle 
Bu işin şakası yok hesap var ahirette  
 
Mürşit olan akıldır, kalplerdir, ayetlerdir 
Sizin gibi kul olan, nasıl gaybı öğretir 
 
Uyanın Kur’an ile kanmayın yobazlara 
Ne mutlu iman ile hakikati bulana 
 
Dinci menfaat için Allah’ını yok sayar 
Seni de alet eder, çukurlara yuvarlar 
 
Din Kur’an’da çok açık, O Allah kelamıdır 
Hurafeler, mişnalar yarınını yok eder 
 
Üç kuruş para için, makam, mevki, şan için 
Uyma yobaz tayfaya, vazgeçme ahiretten 
 
Allah vermiş kalp, akıl, yok sayma bu nimeti  
Kulak ver hakikate, terk etme cennetleri 
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AFFET BİZİ ALLAH’IM 
 
İmanı veren Sen’sin, kader Sen’in elinde, 
Kâinat eserindir, mülk, kudret ellerinde  
Ayetlerin her yerde, çiçekte, kelebekte  
Namazım secdem Sana, hidayet eyle bize. 
 
Cennetin, cehennemin sahibisin “O” günün 
İlet bizi düz yola, sahibisin nefsimin 
İnanmayan kâfirdir müjdesine cennetin 
Kalbimden geçen Sen’sin, Sen her şeyi bilensin.  
 
Göklerden su indiren, rızkı bol gönderensin 
Rızkını, azabını hak edene verirsin 
Mevla’sı, Meliki’sin, Maliki’sin evrenin 
Yüreğimdeki sevgi, dilimdeki duamsın. 
 
Yemin ettim adayım sana layık olmaya 
Şah damarından da çok, yakınsın sen canıma 
Yalnız senden dilerim, yalnızca kulum sana 
İman ettim ben Sana, dinine, Kur’an’ına. 
 
Kâfirler, münafıklar terk etmedi iblisi  
Menfaatler uğruna kandırdı cahilleri 
Kur’an’a uzak olan fark etmedi tehdidi  
Şirke batan bedenler tanımadı tevhidi. 
 
Hayat denen oyunda zayi ettik ameli 
Boş hevesler uğruna geçirdik saatleri  
Kul olamadık sana, helak etme bizleri, 
Merhamet eyle bize, bağışla mü’minleri. 
 
Sevgi saygı yitirdik, merhamet hak getire, 
İman, ahlak yitirdik, ibadet hak getire, 
Vefasız, vicdansızız, adalet hak getire, 
Hak’sın Sen, hakikatsin, mağfiret eyle bize! 
 
 
 
AYET  
 
Ayet işaret demek 
Bakıp ta görmek demek 
Kâinatın her yeri 
Rabbin eseri demek 
 
Rabbin imzası her yer 
Bebekler, tüm çiçekler 
Ayet alamet demek 
Mucizedir nefesler 
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Bu kadar işaretten 
Kelebekten, nimetten 
Ders alamadınsa yan 
Bahtından ve felekten 
 
Yaratılışa inan 
Fıtratına odaklan 
Dünya gelip geçici 
Takvayla yaşar insan 
 
Para, pul hep geçici 
İman gerçek seçici 
Cennetler güzel ama 
Rabbim seçer mümini 
 
Kırıp döküp geçerken 
Haram günah bilmezken 
Cennetler senin sanma 
Şefaate muhtaçken 
 
Kafir, müşrik, münafık 
Dünyası hep karanlık 
Sen ayetlerini dinle 
Rabbin yolu aydınlık 
 
Şeytanlar, şeytancıklar 
Ayetlere düşmanlar 
İslam’a ve Türk olana 
Durmadan saldıranlar 
 
Rabbin elbet galiptir 
Bu yeis geçicidir 
Akibet muttakinin 
Zalimler cehennemdedir 
 
Kalp kırma, yalan atma 
Hırsa kibire dalma 
Dünya fani, geçici 
Kazık çakarım sanma 
 
Ahiret hak, sorgu hak 
Adalet gelir mutlak 
Mahşerde hile yoktur 
Hak bulunur muhakkak 
 
Çiçeğe, böceklere 
Yemyeşil çimenlere 
Şimdi bir kez daha bak 
Rabbinin ayetine 
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Doğru yol güzel olan 
Adaletli, hoş davran 
Kur’an yaşam rehberi 
Kazanır O’na uyan 
 
LAİKLİK 
 
Laiklik vicdanların rahat, hür olmasıdır 
Din ve dünya işinin hepten ayrılmasıdır 
Dine gönül verenin hakkıdır hür ibadet 
Laiklik din içinde zorlama yok demektir 
 
Devletin dini olmaz, din yalnız kullaradır 
İnançlarda her insan tamamen hür olandır 
Devletin yolu bilim, akıl ve kanunlardır 
Devleti devlet yapan kanun ve nizamlardır 
 
Laiklik ilkesini doğru anlamak gerek 
Gelmeyerek oyuna, oyunu bozmak gerek 
Cumhuriyet özgürlük, insanca yaşam demek 
Laiklik bu hür’lüğün özü, maksadı demek 
 
Laiklik dine karşı diyenler yobazlardır 
Laik toplum dinini özgürce yaşayandır 
Cumhuriyet düşmanı çarptırır laikliği  
Çıkar elde ederken, dine zarar verendir  
 
Hilafet ve saltanat işte bu yüzden kalktı 
Laiklik, cumhuriyet, inkılapla saptandı 
Medeni alemlerin hepsi laik ve çağdaş 
Neden Türk’ü bağlamak, hani insan hakları? 
 
Akıl ve din çatışmaz, dinimiz mükemmeldir 
Din kulun dünyasıdır, manevidir içtendir 
Devlet dinle yürümez, maddidir tüm işleri  
Devletin işleyişi kanunlara göredir 
 
Devletlere kuraldır bilimle köprü kurmak 
Medeniyet yasası bilimsel aydın olmak  
İlerleme yolunda ışık tutan ilimdir 
Yobaz gericiliktir karanlıkta kaybolmak  
 
Laikliğe güvence her zaman anayasa  
Cehalet kol gezerdi ilke yasalaşmasa 
Yargı artık medeni, kalmadı kadı keyfi  
Din artık sistemleşti, diyanet var başında 
 
Anadolu İslam’ı bu yüzden samimidir 
İslam’la akılları birleştiren Türk’lerdir 
İslam’ın teminatı, güzeli Laikliktir 
Yobaz, gerici akıl, dine zarar verendir 
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Cumhuriyet köklenir akılla, kanunlarla 
Devlet baki kalır hep laiklik yaşanırsa  
Halk hürdür inançlarda, hürdür maneviyatta 
Laiklik teminattır özgür tüm inançlara  
 
Mani değil laiklik ibadete, inanca 
Böyledir diyen düşman inanca ve İslam’a 
Aksine laik olmak saygı duymaktır dine  
Kirletmemektir onu maddi meselelerle 
 
Maneviyat alanı kalbe dair olandır 
Devlet ve yaşam ise akla dayananlardır 
Laiklik ortasıdır, köprü kuran mesnettir 
Hem akıl hem kalp işi, laik olmak demektir 
 
EY NEFSİM NEDEN USLANMIYORSUN? 
 
Dünya malına tapıp, bakisin sanıyorsun! 
Ömrünü boş geçirip, fıtrata uymuyorsun! 
Her boş zamanın ziyan ama fark etmiyorsun! 
Fani dünya uğruna Cenneti boşluyorsun! 
 
Emanetken her şeyin, sahibiyim diyorsun! 
Parayı çok seviyor, muhtaca bakmıyorsun! 
Günahlara dadanmış, bilinmez sanıyorsun! 
Şehvetlerin peşinde ömür tüketiyorsun! 
 
Helaline bakmadan, harama dalıyorsun! 
Doktor sözüne uyup, Kur’an’a uymuyorsun! 
Tevhid yolunda iken şirkten hiç korkmuyorsun! 
Şefaat ederler diye kanıp aldanıyorsun! 
 
Azabı hafif görüp, aczini fark etmiyorsun! 
Hak yemekten kaçmıyor, mahvını görmüyorsun! 
Allah’ın rahmetinden hep emin oluyorsun! 
Aklı güzele değil şerlere yoruyorsun! 
 
Kişileri Rab edip, küfre saplanıyorsun! 
Bu dünyada ceza yok sanıp, aldanıyorsun! 
Ölüm vakti ne zaman, gaybı bilemiyorsun! 
Dünya ahiret tarlası neden uslanmıyorsun? 
 
FITRATINA SADIK OL 
 
Bu vatan, bu topraklar, kolay kazanılmadı 
Kadın, erkek, Mehmetçik boşa şehit olmadı 
Bu ay yıldızlı bayrak yok yere kutsanmadı 
Cumhuriyet ateşi, boşuna yakılmadı 
 
Söyle ey Türk evladı, sadık mısın andına? 
Hürriyet, istiklale, feda mısın vatana? 
Dizilerden uyanıp, hazır mısın yarına 
Ey gençlik, ey Türk halkı, asker misin yurduna? 
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Boş işlerle uğraşma, anla milli davayı 
Gör yurduna dört koldan tuzaklar kuranları 
Dost sanma kâfirleri, kolla milli andını 
Yolunda durmadan git, bırakma Mustafa’nı 
 
İmanına sahip çık, tevhidden uzaklaşma 
Allah yolunda sebat eden mutlu daima 
Kalem, silah, ilimle cihad et şeytanlarla 
Hain tuzak kuranı, sakın ha dosttur sanma 
 
Tanı dört elle sarıl Türk ve İslam olana, 
Canını siper eyle bayrağına, vatana 
Bu dünya fani, gelir geçer bir anda 
Ahiretin azığı paradır puldur sanma 
 
Fıtratına sadık ol, unutma yeminini  
Muhammed Mustafa’da ara hidayetini  
İncitme mavi gözlü Mustafa Kemal’leri  
Mert ol, merhametli ol, karartma akibeti 
 
Hem Türk hem Müslüman ol, ararsan saadeti  
Hiçbirinden vazgeçme dilersen cennetleri  
Kur’an, nutuk rehberin dönme  sakın yolundan 
Dünyaları verseler satma öz benliğini  
 
Fani dünya geçici, boş makamlar sultalar 
Şehvetler hepten yalan, bir rüyadır saraylar 
Tüm dünya senin olsa, beyhude, neye yarar 
İman yoksa bedende haramdır sana canlar 
 
Türk’tür Allah askeri, kutsaldır bu topraklar 
Bu bayrak emanettir şehitlerden yadigar 
İman, Türklük kanıdır, toprağı vatan eden 
Yeminine sadık ol, kararmasın yarınlar. 
 
GÜZEL AHLAK 
 
İman, ibadet kula 
Getirir güzel huylar 
İyilikler çoğalır 
İnsan salih kul olur 
 
Ahlak iyi olmaktır 
Yaratan’dan korkmaktır 
Kur’an İslam yolunda 
Yanlışlar yapmamaktır 
 
Kötülük, hırs, kibirler 
Şeytanca dürtülerdir 
Huzur, güven, kardeşlik 
Samimi sevgilerdir 
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Ahlak dürüstlük demek 
Hürriyet barış demek 
İslam teslim Allah’a 
Ahlaksa İslam demek 
 
HAK DİNİ İSLAM İÇİN KUR’AN YETER SİNEYE 
 
Sadece ibadetle gidilmez cennetlere 
Ahlak yetmez bedene ermek için nimete  
İmansız hiçbir amel eriştirmez hikmete  
Hak dini İslam için Kur’an yeter sineye  
 
Cennetler mü’minlerin, yetmez Müslüman olmak 
Cehennemler dolacak, kurtarmaz zengin olmak 
Ahiret yurdu çetin, zerrece yok unutmak 
Hesap günü gelince yok aradan sıyrılmak 
 
Zulüm, şiddet, cehalet Kur’an’ın baş düşmanı 
Eziyetler, yalanlar helak eder insanı 
Ahireti unutma, yüceltme bu dünyayı 
Şefaat Allah’ındır, karartma yarınını 
 
Mülk, kudret Allah’ındır, nimet, şifa hep O’nda 
Allah’ın ayetleri bağırır dört bir yanda 
Paradan kuldan umma, kurtuluşu aldanma 
Kurtuluş ancak Kur’an, O’ndan uzak yaşama 
 
Bu dünya ancak sınav, kurtuluş mü’minlerin 
Şirk, batıl, küfür dostudur nefislerin 
Akibeti karartır, hırsın ve kibirlerin 
Mü’min imanlı gönül, düşmanı tüm şerlerin 
 
 
Kıyamet gelmese de her ecel bir kıyamet 
Sende tevbe etmeye, istiğfara gayret et 
Kanma dünya malına, lüzumsuzları terk et 
Vakit çok geç olmadan, Kur’an’a müracat et. 
 
 
İBADET 
 
Namaz, hac ve oruçlar 
İbadetten sayılır 
Dua, şükür, tevekkül 
İbadetin süsüdür 
 
Secdeye konan alın 
Mahşerde güven demek 
Has gönülle ibadet 
Cennete adım demek 
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Niyet Allah rızası 
Namaz dinin direği 
İbadet reşide farz 
Uzak tutma kendini 
 
Müslüman teslim Rab’be 
İbadet İslami tarz 
Hep dışıyla içiyle 
Olmalı insan temiz 
 
İbadetle incelir 
Yumuşar hep gönüller 
Uzaksa beden buna 
Katılaşır yürekler 
 
Huzurda hesap zordur 
Niyet, secde gerektir 
İbadetten yerinen 
İmanı az demektir 
 
İMAN 
 
İman inanmak demek 
Rab’bi tek bilmek demek 
Göstermelik değil o 
Samimi güven demek 
 
Kalpten gelen sestir o 
Aşktır Yaratan’ına 
İbadet ve ahlakla 
Bütünleşir daima 
 
İman yoksa din yoktur 
Cami sevgisi boştur 
İman varsa mü’minsin 
Yoksa müşrik kâfirsin 
 
İmanında öz yoksa 
Gösterişle doluysan 
Yalansa ibadetin 
Münafıksın o zaman 
 
İman cennet paydası 
O olmazsa girilmez 
İmanı olan kullar 
Rab’binden umut kesmez 
 
İman varsa gönülde 
Kötülük bilmez nefis 
Şer, şirret ve belalar 
Kaybolur hep imanla 
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İman altı başlıktır 
Anlayıp inanmaktır 
Lafla mü’min olunmaz 
İman has kul olmaktır 
 
İMANIN MÜJDESİDİR CENNETLERDE GÖLGELER 
 
Okumak bilmek yetmez saçları ağartmaya 
Beyaz saçlar yetişmez akıllı davranmaya 
Güzel insan olunmaz sade bir diplomayla 
Paran ın gücü yetmez gerçek adam olmaya 
 
Bakmakla görünmez ötesi gerçeklerin 
İşitmekle duyulmaz çığlığı hakikatin 
Anahtarıdır gönül, sevginin cennetlerin 
Dokunmakla bilinmez içindeki kalplerin 
 
Bir nefes hayat gibi gelir geçer ömürler 
Geleceği beklerken yitip gider bugünler 
Üç kuruş dünya malı sade bir eğlencedir 
Ahiret yurdu için önce adalet gelir 
 
Adil ol, imanlı ol, hak yeme bu dünyada 
Dürüst ol, efendi ol, güzellik ver cihana 
Zalim zulmeder ise Mevla yeter mazluma 
Zümrüt, yakup yetişmez Allah’a kul olmaya 
 
İlim, bilim peşinde aran dur her dakika 
İki düşün bir eyle nefes alma boşuna 
Giysiler var içi boş sakın kanma fistana 
Bedenin bir emanet can borcun var Mevla’ya 
 
Boş hevesler uğruna feda etme kendini  
Gelip geçer ömürler unutma ahireti  
Günah, haram, çirkinle kirletme bedenini  
Menfaatler uğruna ezme hiç kimseleri  
 
Etrafına örnek ol, eğilme zalim kula 
Para, şan, şöhret için, el açma insafsıza 
Adalet ilk şartıdır Allah’ın mü’min kula 
Özü sözü doğru ol, yanaşma imansıza. 
 
Terbiye, iman, takva kimdedir Allah bilir 
Merhamet ve sadakat elbet en önde gelir 
Lüks ve israf dolsa da bu hayat bir gün biter 
Kefen cebine ancak iyilikler yerleşir 
 
Bu kısacık hayatta incitme karıncayı, 
Boş çevirme yolcuyu, muhtacı, yoksulları 
Komşu hakkı pek mühim kırma yakınlarını 
Esenlik dile Hak’tan, O’na dök göz yaşını 
 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 44 
 

Çalma, çırpma, saptırma, değişme hakikati  
Tapma, uyma iblise küstürme öz Rab’bini  
Değişme dünyalara fıtratını, hikmeti, 
Daralınca göğe bak, gör Allah ayetini. 
 
Her can ölümü tadar, fanidir bu bedenler 
Ameller kalır yalnız geri dönmez gidenler 
Yok olur saltanatlar, bakidir iyilikler 
İmanın müjdesidir cennetlerde gölgeler… 
 
İNANIP İMAN ETTİM  
 
Sabah doğan güneşe, sonra gelen geceye, 
Hem batı hem doğuya, hücreye moleküle, 
Hamd edip şükretmeye, ölmeye dirilmeye  
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Kainata, zerreye, yedi göklere, yere  
Bu kusursuz düzene, denge ve ahengine, 
Gölgeye, nimetlere, yağmurla yeşermeye, 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Karıncaya, arıya, rüzgârlara, buluta, 
Şimşeğe yıldırıma, yağmurlara doluya, 
Suyla gelen hayata, canlanıp sararmaya 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Allah’ın kudretine, mülküne celaline, 
Rızkına, nimetine, azap ve şefkatine, 
Heybetine, gücüne, ilmine, Tekliğine  
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Rabbimin hikmetine, kudret ve heybetine 
Nefsimi temizleyip, kalbi eğrilttiğine, 
Sonsuz merhametine, azap ve rahmetine 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Kitaplara, Kur’an’a, yüz on dört suresine, 
Allah’ın kelamına, harama, helallere  
Öğüt veren rehbere, ayetlerin hepsine, 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Muhammed’e, beytine, sözüne sünnetine, 
O güzel ahlakına, Ebrar’a, sahabeye  
İsra, Miraç, beyata, ehline, hadisine, 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Cebrail, İsrafil’e, Mikail, Azrail’e, 
Münker’e ve Nekir’e, Kiramen katibin’e  
Dostumuz meleklere, Meleklerin hepsine, 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
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Ahiret günlerine, yeniden dirilmeye, 
Kıyamete, Kevser’e, çeşit çeşit hikmete  
Yedi kat cennetlere, Cennetteki köşklere  
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Fıtrata, kaderime, ahdime, ahvalime, 
Hayırlara şerlere, kısmete talihime 
Kazalara, yazgıma, irademe, bahtıma, 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Helalin temizine, İslam’ın heybetine  
Son din Müslümanlığa, ibadete ahlaka, 
Veli’me, sahibime, Mevlama, malikime, 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Camiye, ezanlara, farzlara sünnetlere, 
Selaya, içtimaya, merhuma, yaşayana, 
Kabirlere, selama, tesbihata, rızaya 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Dönüp kıble yönüne, niyet edip Rahim’e, 
Tefekkür, tevekküle, namaz, zekât, tevhide, 
Mirac edip secdeyle, kalp gözüyle görmeye 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Tesbihata, namaza, istiğfara, duaya 
Zekat, umre ve hacca, arefeye bayrama, 
Ramazan’a Kurban’a, oruca, iftarlara 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Zilhacce’nin onuna, cumanın kutsalına, 
Kıble, Kabe, şevvale, Muharreme şabana, 
Mekke’ye Medine’ye, haram olan aylara 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Abdeste, temizliğe, içtenlikle tövbeye  
Mağfiret dilenmeye, çok istiğfar etmeye, 
Rızayı hak etmeye, Allah’a yönelmeye, 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Sabrın selametine, iyilik cevherine  
Güzel söz söylemeye, iyilik dilemeye  
Kötülüklerden kaçıp, güzele meyletmeye  
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Tövbeyle aklanmaya, zikirle paklanmaya, 
Takva, tevhid nuruyla, cennete yaklaşmaya 
Salat edip Resula, şükretmeye Allah’a 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Siccin ve illiyyuna, Mevlana’ya Yunus’a, 
Harama helallere, Sevaplara ve günaha, 
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Baki olan Allah’a, fani olan dünyaya, 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Kabirlerden kalkmaya, mahşerde toplanmaya, 
Mizana ve hesaba, şefaate, sırata, 
Bu dünya haşatına, Hak’kın hak olduğuna, 
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Amel defterlerine, hak olan adalete, 
Cehennem ateşine, cennetin sefasına 
Allah’ın cemaline, sonsuz yaşam şekline  
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
Şeytandan ve nefsimden, her türlü vesveseden  
İnsan ve cin iblisten, büyücünün şerrinden 
Sığınıp sahibime, Malikime, Veli’me  
Allah Bir’dir diyerek inanıp iman ettim. 
 
İSLAM’IN HALİNE BAK 
 
Fukara, gurabaya merhamet eden mi var? 
Haram helal diyerek Allah’tan korkan mı var? 
Taciz, tecavüz boy boy, ayete uyan mı var? 
Kulak ver Kur’an’a da, İslam’ın haline bak! 
 
Yetime, yoksullara uzanan eller mi var? 
Doğayı, tüm yaşamı sevip koruyan mı var? 
Alın teri nimettir, bereket soran mı var? 
Kulak ver Kur’an’a da, İslam’ın haline bak! 
 
Tevhid yolunda gidip hakkını veren mi var? 
Şeytanın pis oyunu “şirk” nedir bilen mi var? 
Günahtan, vebalinden çekinen korkan mı var? 
Kulak ver Kur’an’a da, İslam’ın haline bak! 
 
İman denen lezzeti tanıyan gören mi var? 
Nefsine kilit vurup Rabbe kul olan mı var? 
Sadece Allah deyip, şirkten sakınan mı var? 
Kulak ver Kur’an’a da, İslam’ın haline bak! 
 
KANDİL  
 
Kandil bir gelenektir 
Dini vecibedendir 
Allah’a niyaz etmek 
İçin bir vesiledir 
 
O gün dua yükselir 
Salavatlar söylenir 
Tekbirler getirilir 
Kandil birlik demektir 
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Kandilde tüm insanlar 
Kavuşur hasret kalpler 
Barışır tüm küskünler 
Kandil barış getirir 
 
Dağıtılır lokmalar 
Tadlanır tüm ağızlar 
Hem okunur dualar 
Hem yumuşar taş kalpler 
 
Sende o günü yaşa 
Kıl namazı, yap dua 
Barıştır küs kim varsa 
Öp elleri mutlaka 
 
Din hoşgörü ve takva 
Nafile bu hırs, kavga 
Şu kaç günlük dünyada 
Bak dürüst yaşamaya 
 
KUTLU DOĞUM HAFTASI  
 
Rahmet Peygamberi 
 
Rab’bimin elçisisin 
Dinimin rehberisin 
Aracısın Kur’an’a 
Ey rahmet Peygamberi 
 
Sünnetin, hadisinle 
Yüreğin ve sevginle 
Işık oldun cihana 
Rab’bimin hikmetiyle 
 
Seni sevmemek olmaz 
Kur’an’dan çıkmak olmaz 
Müslümanım diyene 
Kafirlerden dost olmaz 
 
 
MÜŞRİK  
 
Şirk en büyük illettir 
Şefaate engeldir 
Müşrik olarak ölen 
Cehenneme namzettir 
 
Müşrik şirk’li demektir 
Rab’be ortak edendir 
Riya ve gösterişse 
Şirke birer örnektir 
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Açığı kapalısı 
Karartır dünyaları 
Her iki alemde de 
Müşrik bulur hüsranı 
 
Rızkı veren Allah’tır 
Sakın kullardan umma 
El açma gaffurlara 
Bu şirk demek unutma 
 
Hayır ve şer Allah’tan 
Tabiat bir cisimdir 
Olan biten ne varsa 
Hepsi Rab’bin emridir 
 
İblis şirkin mimarı 
Müşriktir soyu, dostu 
İman dışında herşey 
Şeytanın tek umudu 
 
Rabbimizin rahmeti 
Kaplar tüm alemleri 
Kalbin temizse korkma 
Kulsan, o korur seni 
 
En büyük dualarda 
Allah rızası maksat 
Her nefes alışında 
Gerisi boşa heyhat 
 
Sen de saf iman dile 
Saf nefis için yalvar 
Rab’bin ameller kadar 
Niyetlere de bakar 
 
İman yoksa kalbinde 
İbadetin nafile 
Tüm doğrular Kur’an’da 
Başkaca yol arama 
 
Müşrik oyun peşinde 
kandırma gayretinde 
Şeytan denen mahlukat 
İmansız gönüllerde 
 
İblis imanlı kalbe 
Dokunamaz bir nebze 
Melekler de yardımcı 
Allah’a çıkan nefse 
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İblis ve askerleri 
Cehennemdir yerleri 
Cennet umudundaysan 
Uygula ayetleri 
 
Peygamberim, Kur’an’ım 
Yeter bana imanım 
Para, mal, mülk istemem 
Yeter bana sevabım 
 
Ey fani müşrik dinle 
Bırak zulmü, gaffuru 
Dön Allah’ın yoluna 
Karartma umudunu 
 
RAMAZAN AYI YAKLAŞIYOR 
 
Ramazan ayı yakın hazırlanın kardeşler 
Oruç büyük ibadet, nefisleri temizler 
Bu ayda tazelenir, şahlanır tüm sevgiler 
Kötülük hapsedilir, barışır tüm küskünler 
 
Mübarek ay içinde hatim indirmek gerek 
Anlayarak okumak Rabbi tanımak demek 
Her kulun ilk görevi Kur’an’ı rehber etmek 
Ramazan vesiledir maksat nefsi eğitmek 
 
Aç kalmak oruç değil sade açlıkla olmaz 
Her türlü fenalıklar bitmezse ay tam olmaz 
Nimeti inkar eden Allah’la dost kalamaz 
Tevbe umut kapısı, eli boş dönen olmaz 
 
Akrabaya, anaya gitmek, görmek gerekir 
Eşe, dosta, muhtaca el uzatsın beklenir 
Haram ayın manası şerre kilit demektir 
Bu ay içinde kalpler Yaratan’a yönelir 
 
İnsan beden ve ruhtur, nefisler pis kalamaz 
Ramazan büyük nimet, seven gönül paslanmaz 
Aşkın sahibi Allah, başkaca sevgi olmaz 
Malik, veli tek O’dur, başkasından yar olmaz 
 
Kadir gecesi, bayram her biri bir nimettir 
İmanla ibadetin mekânları cennettir 
Küfürden, şirkten uzak kullar Rabbe yönelir 
Dünya hayatı sınav, geçici boş hevestir 
 
Bu ayda makul olan tüm kalpleri eğitmek 
Bedenleri ruhları Allah’a teslim etmek 
Emanet sahibine şükredip dua etmek 
Tevbelerle günahkâr benliği temizlemek 
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Ramazan büyük hikmet, anla açın halini, 
El çek haram, çirkinden, yaşa Kur’an dinini  
Hapset, eğit, törpüle kibir, hırs dolu nefsi  
Allah rızası esas, boş ver tüm gerisini 
 
RAMAZAN DAVULCUSU 
 
Sahurda uzaklardan davul sesleri gelir 
O davulun yankısı sokaklardan yükselir 
Sesi duyan evlerde lambalar yanar tek tek 
Ramazan davulcusu namelerle seslenir 
 
Saatler kurulsa da, alarm ayarlansa da 
Ramazanda çalınan davulun sesi başka 
Adeta ezan sanki uyandırır sokağı 
Ramazan davulcusu davetçidir sahura 
 
Tüm ay boyu bizimle her sahurda her gece 
Neşeli nağmeleri yankılanır evlerde  
Hakkıdır üç beş kuruş nafakasıdır onun 
Gönlünüzden geleni esirgemeyin sizde  
 
Ramazan ayı biter sessizleşir sokaklar 
Sahurlarda çıt çıkmaz özlenir o tokmaklar 
Ne davulcular kalır ne de içli nameler 
Bayramla biter bu ay özlenir o iftarlar 
 
RAMAZAN ORUCU  
 
Nefsi terbiye edip eğitmektir maksadı 
Nimetlere şükretmek, azaltmak günahları 
Anlamak bu sınavı, sabrettirmek amacı 
Oruç kutsal ibadet, parlatır ufukları 
 
Ramazan mübarektir tanıtır bu hayatı 
Hisseder, sever, anlar, bulursun Yaratan’ı 
Gönül huzurla dolar, yüceltir imanını 
Anlarsın misak, fıtrat, ibadet ve sınavı. 
 
Nefsi prangalamak yüceltir ahlakını 
Her iftar saatinde anlarsın aç yatanı 
Lüks, israf, bencillikten ayıkla yaşamını 
Oruç terbiye demek mü’min eder insanı 
 
Zikirle dolu bu ay temizler günahları 
Takva, tevhid müjdeler, cennet ırmaklarını 
Gönülden teslim olmak, aklar tüm riya’ları 
Boş geçirme bu ayı, sahuru, iftarları 
 
Yaratan’dan ötürü sev yaratılanı 
Kötülüğe kilit vur, kov bütün şeytanları 
Karartma akibeti, bırak tüm günahları 
Riya, yalan, gösteriş yok eder sevapları 
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Küfür, şirk, münafıklık İslam’ın baş düşmanı 
Zulüm, şiddet, cehalet geçirtmez o sıratı 
Fitne, fesat, rabıta mahkum eder insanı 
Oruç bunlara fırsat, fırlat at pis huyları 
 
Bilmemek kurtaramaz, kandırma hiç kendini 
Kur’an gözler önünde, öğren en has dinini  
Oruç İslam’ın şartı, yetim koyma tevhidi  
Allah yolu tevazu, bırak hırsı kibiri  
 
Aç komşuya yardım et, yolda kalana uzan 
Muhtaçlara sevgiyle, kardeş hislerle davran 
Fıtratına, misaka sadık ol, hisset her an 
İman kalbe girmezse, kula dönüşmez insan 
 
Ramazan hatırlatma, ikazdır tüm aleme 
Sevaplar ve günahlar boldur bu ay içinde  
Boş geçirme tevbe et, varmadan arifeye  
Göster kul olduğunu, Alemlerin Rabbine. 
 
SALİH AMEL  
 
Amel iş, oluş demek 
Salihse güzel demek 
Kısaca salih amel 
iyilik yapmak demek 
 
İman, ibadet, ahlak 
Amellerle süslenir 
Amellere yön veren 
Has gönül niyetidir 
 
İyilik yap çevrene 
Paylaş hep fazlasını 
Kötülükten uzak dur 
Bozma berrak bahtını 
 
Yaşlılara muhtaca 
Hayvana tabiata 
İyilik et daima 
Akrabana komşuya 
 
Yarın mizan hesap var 
Mahşerde tartılmak var 
Salih amelin çoksa 
Cennete müjdeler var 
 
ŞEFAAT  
 
Rabbin razı olmazsa 
Şefaat kimin haddi 
Ne Kur’an ne Peygamber 
Kurtaramaz ümmeti 
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Şefaat bağışlamak 
Affetmek küçük suçu 
Şirke diz boyu batan 
Rüyada görür bunu 
 
İman, ibadet, ahlak 
Kulluğun saç ayağı 
Salih amel ha keza 
Şefaat fırsatları 
 
Rabbim Yücedir elbet 
Bilir tüm gönülleri 
Dille söylesen hep boş 
O görür tüm kalpleri 
 
Samimi değilsen vah 
Kanmaz Allah yalana 
Vah sana hayatında 
Riya, gösteriş varsa 
 
SENSİN YÜCE ALLAH’IM 
 
Kalbimize nur saçan 
Yüzümü aydınlatan 
Vücuduma can veren 
Sensin Yüce Allah’ım 
 
Yeşile yeşil katan 
Salkımları dolduran 
Bulutlara yön veren 
Sensin yüce Allah’ım 
 
Darda bırakan sensin 
Bolluklar veren sensin 
Bizi sınayan sensin 
Sensin yüce Allah’ım 
 
Bir damlacık suyunla 
Bir tanecik tohumla 
Toprağa can verensin 
Sensin yüce Allah’ım 
 
Yaşıyorsam, sağlıklıysam, huzurlu ve mutluysam.. Şükürler olsun sana..  
 
 
SON PİŞMANLIK  
 
Akıl, erdem, haysiyet, nasihat edenler var 
Kanunlar, hakikatler, adaletin gücü var 
Vicdanın temiz sesi, kalbin sezişleri var 
Kur’an, ayet, hak, helal, Allah’ın sınırı var 
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Her şey var düz gidene, şefaat dileyene  
Doğru söz tamamlanmış, belli yollar tevhide  
Uymak neden şeytana, insanı pis edene  
Günah, suç, ahlaksızlık, rağbet neden şiddete? 
 
Hakikat, hak olandır, Hakk’a ait olandır 
Mazlumun, yetimin hak, sahibine kutsaldır 
Hakka engel olanlar, ateşe müstahaktır 
Yediğin her bir hakkın, bedeli olacaktır 
 
Günahın da kötüsü, çekinmemektir suçtan 
İşte böyle aldatır o hain, sinsi şeytan 
Vadeder cayar sonra, pek kahpedir aldatan 
Gel vazgeçme imandan, hakikatten Kur’an’dan 
 
Pişmanlıkla uğraşma, yazık gözyaşlarına 
Vakit varken tevbe et, dön geri imanına 
Dünya malı burdadır, geçmez öte yaşama 
Gel bırak şeytanlığı, uy artık Rahman’ına 
 
Nice pişman olanlar, aldatan, aldananlar 
Misafirdir ateşe, zulme kucak açanlar 
Ateştedir firavun, cennettedir mazlumlar 
Son pişmanlık kar etmez, emindir mü’min kullar 
 
Üç kuruş dünya için, hak mı aklı kitlemek 
Çalmak, çırpmak hak yemek, olur mu kibirlenmek 
Ahiretin azığı salih amel üretmek 
Dua, şükür, tevbeler, cennetlere yol demek 
 
Mazlumların ahları, mahzun kanlı gözyaşı 
Hiçbir bedel ödemez, yediğin o hakları 
Gel tevbe et, af dile, yenile imanını 
Rab’bin rahmeti çoktur, affeder günahları 
 
Kula, paraya tapma, dost sanma şeytanları 
Satma üç kuruş için, dünyanı yarınını 
Dürüstlük ve fazilet, her insanın ilk andı 
Bu iğrenç dünya için, seçme karanlıkları 
 
Ahiret hak, hesap hak, helalleşme, mizan hak 
Cennet hak, cehennem hak, sanma kıyamet uzak 
Geçecek fani dünya, sevinecek alnı pak 
Dünyayı kahredenler elbet mahzun olacak 
 
Sen Rab’bini unutma, uyma batıl olana 
Razıysa Rab’bin senden, ulaşırsın aflara 
Zulmeder, kahredersen, geçiş yok lalezara 
Cehennemde kalırsın, komşusun şeytanlara 
 
Hangi yüzle Kur’an’a, peygambere bakarsın? 
Hangi bahanelerle, Rabbinden af dilersin? 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 54 
 

Her şeyin şahidi var, nasıl görmez sanırsın? 
Din dediğin hayattır, nasıl inkâr edersin? 
 
Eceller hak, sırat hak, tartılacak ameller 
Yarınlara kalsa da, yanına kalmaz işler 
Zerre haksızlık olmaz, hesaplanır tüm haller 
Bu dünyada adlanır, nasipler, akıbetler 
 
Gel vazgeç pis huyundan, bırak şeytanlarını 
Şirk nedir, küfür nedir, tevhidi artık tanı 
İhlaslı kullar ile, paylaş yarınlarını 
Fani dünyalar için dökme kan, yakma canı 
 
TAKVA  
 
Takva Allah katında 
Üstünlük ölçüsüdür 
Hayatın baş gayesi 
Kıymetli elbisedir 
 
Dedik ya Allah katı 
Bunu dünyada sanma 
Tüm insanlar eşittir 
Sakın küfüre dalma 
 
Akılda olanları 
Dilden tüm çıkanları 
Sadece Allah bilir 
Kalpte yaşananları 
 
Takva teslimiyettir 
Gönülden yönelmektir 
Takvası yüksek olan 
Cennete ilk gidendir 
 
Riya, takiyye, hile 
Takvanın baş düşmanı 
Kullar kansa ne olur? 
Allah bilir kulları 
 
Sen kendini geliştir 
Takvanı güzelleştir 
İmana riayet et 
Allah Tek’tir, bilendir. 
 
YÜCE ALLAH (CC)  
 
Yüce Rabbim uludur 
Mülk, kudret hep O’nundur 
Kainatı yaratan 
Hayatı veren O’dur 
 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 55 
 

O’na layık yaşamak 
Boynumuzun borcudur 
İman, ibadet, ahlak 
Salih amel kutsaldır 
 
Kur’an-ı Kerim’iyle 
Onlarca misaliyle 
Rabbim bize anlatır 
Kimler cennetlik diye 
 
İslamiyet dinimdir 
Yolum Allah yoludur 
Kötülükle şerlerle 
Uğraşan helak olur 
 
Allah’ın dini tektir 
Özü has kardeşliktir 
Sakın dini bölmeyin 
İslamiyet tevhiddir 
 
İyilik, sabır, güven 
Paylaş, zekât ver, affet 
Ayıpları arama 
Ol Rabbime emanet 
 
YÜCE KUR’AN REHBERİM 
 
Yüce Allah buyurmuş, ayetleri bahşetmiş 
Muhammed Mustafa’yı bize hikmet eylemiş 
Güzel çirkin ne varsa kelam edip bildirmiş 
Yüce Kur’an rehberim, Rabbim güzel eylemiş 
 
Kâfirlere, müşrike, münafığa aldanmam 
İman kardeşlerimle asla aramı açmam 
Tevhidden ve fıtrattan, ölsem geri duramam 
Nurlu Kur’an yolundan, yanlış yollara sapmam 
 
Türk ve İslam’ım şükür, Rabbim bir Mustafa’m bir 
Kur’an yolum rehberim, Mustafa Kemal’im bir 
Tevhidin bir eriyim can düşmanım müşriktir 
Dine, yurda göz koyan, fütursuz kalleşlerdir 
 
Şehitlerin türküsü çalınır yaylalarda 
Kurtuluşun destanı örnek oldu dünyaya 
Anaların duası çınlar Anadolu’da 
İman kokar yaylalar, Türk’lük eser dağlarda 
 
Allah’ıma hamd olsun, şükür, Türk ve İslam’ım 
Fıtratıma tevhide feda olsun bu canım 
Rızkı, medeti veren Rab’bimden hep razıyım 
İman, vatan uğruna şehadet dualarım 
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YÜCE KUR’AN  
 
Rabbimin kelamısın 
İnsanlığa hitapsın 
Geçmişe geleceğe 
Nurlardan bir ışıksın 
 
Seni okumak bize 
Boynumuzun borcudur 
Anlayıp düşünerek 
Okuyan felah bulur 
 
Yasak, günah hep sende 
Sevap ödül içinde 
Cennet de cehennem de 
Hikmetin tümü sende 
 
Mutlaka senden geçer 
Rabbime giden yollar 
Sana uzak duranlar 
İmandan mahrum kalır 
 
HER NİMET BİR SINAVDIR 
 
Onda yok sende varsa, elin, cebin doluysa 
O nimet yalnız sana bahşedilmiştir sanma 
Fakirin, fukaranın hakkı var o mallarda 
Her nimet bir sınavdır aklında tut daima 
 
AHLAK VE FAZİLET ŞİİRLERİ 
 
ERDEM  
 
Öğrenmek, benimsemek 
Bilgiyi, cesareti 
Dürüst yolda yürümek 
Tanımaktır erdemi 
 
Mutlu, huzurlu, sakin 
Alçak gönüllü olmak 
Erdemdir saygı ile 
Fikre kulak kabartmak 
 
Bağışlamak büyüklük 
Anlayış göstergesi 
Hayata sevgi sunmak 
Büyütür erdemleri 
 
Çalmak, çırpmak ne demek 
İnsan onurla yaşar 
Erdem haysiyete denk 
Şeref erdemle doğar 
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Erdem bir fazilettir 
Noksanı hezimettir 
Erdemi sergilemek 
İnsan olmak demektir 
 
EVLATLARA ÖĞÜTLER 
 
ÖĞÜTLER 
 
Sözüne sadık olmalı, özü doğru bir kişi  
Laf ağızdan çıkmalı, olmaz lafın gelişi  
Dürüstlük saygı sevgi, insanlık gerekçesi  
Sevgi göster bana ki bende sayayım seni  
 
Şakayla yalanları bir tutma karıştırma 
Her şeyin ölçüsü var sakın tadı kaçırma 
Dostunun kıymetini bil şişelerde boğulma 
Özür dile yaraşır, adam gibi adama 
 
Kin tutma kibirlenme, güçsüzlere kabarma 
Sakın ha ailene terbiyesizlik yapma 
En kıymetli hazinen ailen hiç unutma 
Atatürk sevgisini yüreğinden çıkarma 
 
Kızlar narin çiçektir sakın dalını kırma 
Kibar ol gerekliyse alttan al birazcık ta 
Öğretmen bir mimardır gelecek yarınlara 
Sen sen ol yarınını bugünlerden planla 
 
Yarın çok geç olmadan yaz bunları kafana 
Kalbinin sesini duy, vicdanını karartma 
Dile, ele sahip ol, kırma masum kalpleri  
Vatanına millete, layık bir cengaver ol 
 
Unutma geçmişini, nereye gelirsen gel  
Mevki makam geçici, erdeme olma engel  
İnsanlık ne makamdır ne de pahalı donlar 
Adamlık mert olmaktır, merhametse insanlık 
 
Zamanı iyi kullan, boş geçirme ömrünü 
Faydasız ilimlere sapma, kolla kendini 
Öğren çalış çabala, boş durma kahvelerde  
Hem rızk kazan kendine hem hizmet et vatana 
 
Yeşile tabiata, yaşatmaya gayret et 
Varlıklara dünyaya sakın etme ihanet 
Ne sen baki bir cansın, ne servetin kalıcı 
Kırma hiç gönülleri, sık dişini az sabret 
 
Son sözüm şudur sana, yadigar anan baban 
Küçükken sen nasılsan şimdi onlar evladın 
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Sakın of bile deme, kırma gönüllerini  
Onlar cennet kapısı, bırakma ellerini  
 
FAKİRLİK  
 
Param yok, ekmeğim de 
Lakin namus eriyim 
Onur, erdem doluyum 
Yok hırslarım, kibirim 
 
Elimden geldiğince 
Yetinirim gönlümce 
Daha çok çalışarak 
Direnirim hayata 
 
Yardım eli uzatın 
Ya da ayıplamayın 
Hırsızlıkla çalmayla 
İşim olur sanmayın 
 
Fakirsem hor görmeyin 
Alay etmeyin benle 
Gün olur devran döner 
Fakir olursunuz sizde 
 
ŞEREF  
 
Fıtratta yemin ettik 
Meleği şahit ettik 
Adam gibi olmaya 
Kulluğa sözler verdik 
 
Şerefle, haysiyetle 
Doğruluk, dürüstlükle 
Allah’a can borcumuz 
Yaşamak erdemlerle 
 
Kul erdemli bireydir 
Haram, zulüm nedendir? 
Şerefle yaşayanlar 
Yalan, dolan bilmezdir 
 
Hayatın ilk gayesi 
Namusluluk ilkesi 
Zeval verme insana 
Şeref yaşam hedefi 
 
Şeref, onur, haysiyet 
Herbiri bir fazilet 
Kırıl ama eğilme 
Yaşantına dikkat et 
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ŞEREF  
 
Namus, onur, haysiyet 
Mertlik, erdem, adalet 
Hepsinin yolu Hak’tır 
Şeref büyük fazilet 
 
Yüzyıl yaşasan ne var 
Kral olsan ne yazar 
Şereften eser yoksa 
Nefes hayvanda da var 
 
İnsanlık erdem demek 
Fıtrata uymak demek 
Bunlar olmadan hayat 
Ot gelip gitmek demek 
 
Sakın namerde kanma 
Doğru yoldan ayırlma 
Üç kuruş bedel için 
Ahiretini satma 
 
Türk ulusu evladı 
Mertliktir baş fıtratı 
Şeref, namus, haysiyet 
Her Türk’ün göbek adı 
 
ŞİKÂYETİM VAR 
 
Haram harman yiyenden, helal aş bilmeyenden 
Azıyla yetinmeyip, daha çok isteyenden 
Garibe hor davranan, zulmeden zalimlerden 
Şikâyetim var elbet yalanla iş tutandan 
 
Yaşlıyı, akrabayı arayıp sormayandan 
Vergi nedir bilmeden hep cebe atanlardan 
Kamu malını deniz görüp savurandan 
Şikâyetim var elbet yurda düşman olandan 
 
Atasına, maziye, sadık olmayanlardan 
Vefa nedir bilmeyen, ahdi bozan kurtlardan 
Yarınları karartan, bencil kalpazanlardan 
Şikayetim var elbet yarını karartandan 
 
Sevgiyi, hoşgörüyü, silip çöpe atandan 
Fitne fesat yoluyla bağları koparandan 
Manevi değerleri kullanıp kandırandan 
Şikâyetim var elbet çalmayı iş bilenden 
 
Hem dine hem imana savaş açmış haine  
Hile hurda yalanla adam soyan cahile 
Şikâyetim var elbet hepsine, her birine  
Huzura ve barışa uzanan tüm ellere  
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UMURUNDA OLMALI 
 
Yitip giden bu canlar 
Yetim kalan yavrular 
Evlat gömen analar 
Umurunda olmalı 
 
Yedi tarafta düşman 
Gaflet, hıyanet her yan 
Vatan miras Ata’ndan 
Umurunda olmalı 
 
Bayrak hür olmadıkça 
Huzur sağlanmadıkça 
Vatan kalkınmadıkça 
Umurunda olmalı 
 
Aklın var, yüreğin var 
Ata’mın ülküsü var 
Rab’bimin fıtratı var 
Umurunda olmalı 
 
Terörler, cehaletler 
Sokaktaki şiddetler 
Mazluma zulmedenler 
Umurunda olmalı 
 
Yol bekleyen analar 
Kaçırılan çocuklar 
Vurdumduymaz olanlar 
Umurunda olmalı 
 
Kamuyu talan eden 
Hortumla keyif süren 
Vergisini vermeyen 
Umurunda olmalı 
 
Fikre kilit vuranlar 
İnsanları soyanlar 
Huzuru kaçıranlar 
Umurunda olmalı 
 
Kadın çocuk demeden 
Saldırıp, taciz eden 
Sonra pişkince gülen 
Umurunda olmalı 
 
Dini alet edenler 
Haram lokma yiyenler 
Hayatı kahredenler 
Umurunda olmalı 
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Her karış şehit kanı 
Sıkı tut vatanını 
Unutturma Ata’nı 
Umurunda olmalı 
 
Anadolu türküsü 
Cumhuriyet ülküsü 
Türk’ün şanlı mazisi 
Umurunda olmalı 
 
Yarının umutları 
Bu yurdun çocukları 
Yahudi oyunları 
Umurunda olmalı 
 
Çanakkale, Sakarya 
Şehit kanı her yanda 
Dökülen kan bu yolda 
Umurunda olmalı 
 
Gelecek bebelerin 
Hürriyet hepimizin 
Huzur, sükûn bizlerin 
Umurunda olmalı 
 
Ülkemizin bekası 
Cumhuriyet sevdası 
Bayrağın al yazması 
Umurunda olmalı 
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ (İLKÖĞRETİM HAFTASI) 
 
OKULLAR AÇILIYOR 
 
Eylül ayı gelince açılır tüm okullar 
Hevesle, heyecanla, okul yolu tutulur 
Biter tatil ayları, soğuyan havalarla 
Sınıfları doldurur ders özleyen çocuklar 
 
İlk zille başlar dersler, küt küt atar yürekler 
Neşe içinde dolar, mahzun kalmış sıralar 
Açılır tüm çantalar ilk günkü heyecanla,  
Çocuklar yarınımız, hepsi bundan haberdar 
 
Yeni kitaplar gelir, kaplanır tüm defterler 
İçindeki bilgiler heyecanla beklenir 
Her bilgi yeni kuvvet, yerleşir zihinlere  
Okul irfan yuvası, hem şefkat hem ders verir 
 
Oyunlar, eğlenceler hep birlikte şenlenir 
Özlemler giderilir, dostluklar tazelenir 
Sıcak yuva okulda, ailedir her çocuk  
Öğrenme ve oyunlar beraberce işlenir 
 
24 KASIM 
 
Kasım ayının sonunda 
Bir telaş, koşuşturma 
Neşe dolar okula 
İlk gün heyecanıyla 
 
O gün bayramdır bize 
Okul yuvadır bize 
Öğretmenim bizlerle 
Dar gelir dünya bize 
 
24 Kasım bugün 
Bugün en sevinçli gün 
Sevinci okumanın 
Kalbimizde bütün gün 
 
Öğretmenim her şeyim 
Okulumu severim 
Okuyup öğrendikçe 
Daha çok şey bilirim 
 
Okul bize öğretir 
Aydınlık ne demektir 
Atatürk’ün yolunda 
İlköğretim her şeydir 
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AYLA ÖĞRETMEN ARTIK YOK! 
 
Başından ayrılamadı uzun zaman 
Sadık bir kangal gibi yanaştırmadı kimseleri  
Nedenini anlayamadığı bir şekilde  
kaybetmek zor gelmişti. 
 
////////////////////////// 
 
Neden bu kahpe kurşun değer bedenlere? 
Neden ilim öğreten cana değer o kurşun? 
Sevdası öğretmek olana sevdası çok olana, 
Sevdasından ayıran kurşun nedendir? 
 
Öğretmene neden değer o kurşun? 
Terör neden, neden, nedendir? 
Okumazsa çocuklar en çok kimler sevinir? 
Yanarsa okullar, sıralar kırılırsa kimler kazanır? 
 
Kurasını çekip yaşlı gözlerle yurdun diğer köşesine gelen  
Bu taze öğretmene, bu bayan öğretmene, bu okul sevgilisine  
Neden değer o kurşun? 
Köye öğretmeye, köye bilgi vermeye, köyü şehirleştirmeye çalışana..  
 
Öğretmen kucağında ağlayan Nazife’ye kim anlatacak? 
Kim Öğretmenin az önce teröre kurban gitti diyecek? 
Öğretmenin yüzünde açan güller yerine göğsünde açan gülü  
Kim izah edecek..yaraların iyileşmeyeceğini  
Ayla Öğretmenin geri gelmeyeceğini  
Köyün öğretmensiz kalacağını 
Kim anlatacak…yeni öğretmen gelince eskisini? 
 
… 
 
Nazife Ayla öğretmeni bırakmadı, bırakamadı 
Uzun zaman bekledi, kolları gevşedi  
Yemin etti öğretmen olmaya , öğretmeye, 
Yemin etti köye geri dönmeye… 
 
 
BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK  
 
Ulusumun ecdadın başöğretmeni sensin 
Medeniyet yolunun sönmeyen ışığısın 
Vatan sana minnettar, sayendedir hürriyet 
Seninledir aydınlık, rehberdir ilkelerin 
 
Mahrumdu millet nurdan, akıllar kilitliydi  
Buna sebep yıllarca ihmaldi, cehaletti  
Başöğretmen sen oldun bahtı kara ulusun 
Aydınlanma yolunda kalpler seni izledi  
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Alfabeden Türkçeye, mektepten neşriyata 
Her alanda eğittin, öğrettin her dakika 
Kara bulutlar kalktı, ilme açlık depreşti  
Ulus senle uyandı, aydınlık sabahlara 
 
Askerdin cephelerde, vekildin meclisimde 
Kahramandın, önderdin daima hep en önde  
Bu millet sana borçlu, helal et haklarını 
Senin dehan gizlidir aslen öğretmenliğinde  
 
BİR ÖĞRETMEN  
 
Kemal öğretmen vardı geçmiş vaktin birinde  
Bilmem hangi ilçenin, bilmem hangi köyünde  
Çalışır didinirdi, pes etmezdi gün boyu 
Daha çok, daha derdi, yorgun günün sonunda 
 
Öğrencisi pek yoktu, okul desen ha keza 
Yarısı geçen yıldan, kitaplar toplamaca, 
Defter, sıra ne arar? Tahta benzer duvara 
Pes etmez çalışırdı gece gündüz boyunca 
 
İsterim ki hepiniz adam olun sonunda 
Aydınlansın yüzünüz barış yapın hayatla 
Son verin cahilliğe, yenilmeyin yobaza 
Işık olup dolaşın dört yanda, tüm vatanda 
 
Kemal öğretmen koştu, didindi hep yıllarca 
Hiç durmadan anlattı, örnekti çocuklara 
Soba yaktı çok zaman, onardı duvarları 
Vazgeçmedi rüyadan, insanlıkta ustaydı 
 
Soğuk kar affetmedi, sıcak esmedi hava 
Üşüttüler Kemal’i yol olmayan mezrada 
İlaç yok, hastane yok, karlı kaplı yollarda 
Gitti Kemal bir akşam, gaz lambası altında 
 
Kemal öğretmen yoktu, kapanmıştı sayfalar 
Okulun yüzü mahzun, öksüzdü kardelenler,  
Öğrenciler ağladı hiç gülmeyen bahtına 
Derken öğretmen oldu bir tanesi sınıfa 
 
Ayşe’ydi kızın adı, en büyüktü sınıfta 
Dedi alınmaz bilgi beyhude ağlamakla 
Açıldı yaslı sayfalar, okundu tüm ödevler 
Kardelen Ayşe ile yeşerdi kardelenler 
 
Kemal hoca yoksa da biz varız dercesine  
Bitirildi kitaplar vaktinden öncesinde 
Gündüz gece demeden okudular elele  
Tertemiz Kardelenler yetiştiler birlikte  
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Işık olup yobaza, saldırıp karanlığa 
Büyüdü kardelenler yayıldı tüm vatana 
Kardelenler yetişti, kardelenler elinde  
Kemal öğretmen oldu hepsi günün birinde. 
 
CAHİL İNSAN  
 
Cahil insan denince 
Akla bilgisiz gelir 
Sadece okumak mı? 
Cahiller bihaberdir 
 
Anlamaz dinlemezler 
Kanun kitap bilmezler 
Okuyanın hakkını 
Okuyana vermezler 
 
Kibir, gurur, bir hava 
Adeta bir ukala 
Hem bilmez hem üfürür 
Laf dinlemez man kafa 
 
Okumakla kalınmaz 
Okulla cahil bitmez 
Nice okullu var ama 
Cahiller hiç tükenmez 
 
Aklı kullanmak lazım 
Kalbi dinlemek lazım 
Cehaletler diz boyu 
Has adam olmak lazım 
 
Öğrenmenin yaşı yok 
Cahilin sebebi çok 
Asıl ayıp öğrenmemek 
Cahilliğin sonu yok 
 
CAHİLLİK  
 
Cahillik bilmemektir 
Okuyup yazmamaktır 
Saati yelkovanı 
Yandakine sormaktır 
 
Cahillik yol bilmezlik 
Ata örf tanımazlık 
İlim, irfan ne hacet 
Cahillere pek yazık 
 
Okuyup öğrenmenin 
Yaşı yok bilgilerin 
Asıl ayıp öğrenmemek 
Affı yok cehaletin 
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CEHALET  
 
Yalnız okumak yetmez 
Yazmakla sorun bitmez 
Anlasa da değişmez 
Cahil adam tükenmez 
 
Adam olmak pek bir zor 
Cahillikten çıkmak zor 
Adam tez büyür ama 
Kafasını değişmek zor 
 
Yarı cahil olma sen 
Eğitimden çıkma sen 
Değiştir taş kafanı 
Ata’dan vazgeçme sen 
 
Ata yolu aydınlık 
Yolun sonu ferahlık 
Örümcek kafa almaz 
Ne biraz ders ne ışık 
 
CANIM KADAR YAKINSIN ÖĞRETMENİM 
 
Şefkatin sığmaz sınıfına 
Bilgini almaz kitaplar 
Denizler dolusu sabrınla 
Canım kadar yakınsın 
 
Sevgin çiçek sarısı 
Kalbin bir kuş yuvası 
Sesin gurbet şarkısı 
Anam kadar yakınsın 
 
Yolun Ata yoludur 
Sözün doğru olandır 
Öğretmen kutsal candır 
Atam kadar yakınsın 
 
CANIM ÖĞRETMENİM  
 
Bir sonbahar sabahı okul bahçesinde rastladım sana ilk kez 
Siyah kaşların pek korkutucuydu 
Elin belinde tazecik yavrulara bakar buldum seni..korktum. 
Bazıları ağladı bile ben bunu istemem diye..okumayacağım diye  
O gün okul açıldı..rüyamda seni gördüm gece elinde ince bir değnekle..  
 
Sabah olmadı, olamadı bir türlü, içimde korku ile karışık bir telaş  
Gözlerimde anneme yalvaran bakışlar..okul yolunu tuttum 
Ayaklarım geri geri giderken okul bahçesinde sıraya geçtik  
Yanımda tanımadığım onlarca çocuk hepsi ürkek 
Sonra ilk İstiklal marşı ilk nutuk müdür babadan..artık annenizde babanızda biziz.  
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İlk ders o sıraların kokusu hala burnumda, defterlerim gıcır mı gıcır 
Sen tahtada derinden bizleri süzüşle konuşuyorsun  
Çocuklar adım Bekir soyadım UYSAL 
Beş yıl boyunca birlikte olacağız okuyacağız230;.. 
Ben beş yıl geçer mi diye bir telaşta, sen anlatıyorsun.  
 
Abileriniz ablalarınız hep bu sıralardan geçti.. 
Ama ablam seninle okumadı..şanslıymış diye geçiriyorum içimden  
Sizlerde çok yakında okuma yazma öğrenecek cehaletten kurtulacaksınız  
Yalan.. o kadar kolaysa okumak neden beş sene diyorum 
Ben sizleri kendi evladım gibi seveceğim diyorsun 
 
Sonra sağıma soluma bakıyorum konuşmadan 
Ne kadar çok çocuk var burda anneleri onlarıda sürüklemiş buralara 
Simsiyah önlüklerle hepsi birbirine benziyor 
Tuvaleti gelen, burnu akan, çişini kaçıran, ağlayan gırla..  
Sesin biraz babamınkine benziyor. 
 
Sonra ilk çizgilerle, yuvarlaklarla tanışıyoruz..tebeşir tozuyla 
Eğitsel kollarla, defter kaplamayla, mendili kontrolle  
Sabah tırnak kontrolü, taraklar, ayakkabı boyaları 
Çanta sırtımda ağır yetmezmiş gibi birde okulun ağırlığı 
Daha üç gün olmuşken bitmiyor bu okul yılları 
 
Sen bir gün sektirmeden her gün aynı yerde başka şeyler anlatırdın  
Her seferde yeni bir şey daha girerdi küçücük kafalarımıza 
Sen ne çok şey bilirdin annemin babamın anlatmadığı 
Sen ilk zamanki gibi sertte değildin sanki  
Yavaş yavaş attık yabancılığı, yabanlığı seninle birlikte 
 
Okumak zordu harfler heceler..korkmayın az kaldı dedikçe sen  
İnanmadık sana yıllar varmış gibi daha, matematik hele  
Harfler heceler kelime olup akmaya başladığında hayret ettik önce  
Sonra kırmızı kurdelayı ikinci takan ben oldum 
Munise’den sonra, Vezire’den önce  
 
Aşık bile oldum o günlerde, Göknur şimdi üç çocuk annesi  
Oyunlara ortak olduk sınıftakilerle, kıskandık 
Temiz saygılı kardeşçe bir hava yarattın sınıfta bahçede evde ve okulda 
Birer yabancıyken kardeş yaptın bizi okuma yolculuğunda 
Elmalar kızardı okumayan kalmadı üç ay sonunda 
 
Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı 
Karneler birbirini, sınavlar bir diğerini takip etti  
Okuma yazma heyecanı onlarca kitap bitirtti geceleri mum ışığında 
Annem yeter artık derdi biraz uyu..hayır okunacak o kadar çok şey varki.. 
Sen bir mum olup ışık tutun karanlığıma..karanlıklarımıza 
 
Çocuğun hastayken bile bizimleydin 
Karnın ağrımadı hiç başın ağrımadı 
Telefon faturan yok senin diye düşünürdüm hep  
Banka işin olamazdı senin.. ya da gece yapardın işlerini 
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Sen bizi hiç yalnız bırakmadın 
 
Sümestre öncesi aldığım karne hala bende saklı duruyor 
O ilk karne, ilk heyecan ilk hediye demek..tadı damağımda 
Beşler diziliyken karneden aldığım bahşişler hatırımda..  
Sen kurdelalı takdirlere imza attığında 
İmzan ta kalbime değmiş öğretmenim. 
 
Yıllar geçip gittikçe iki, üç, dört derken beşe geldiğimde  
Senin saçlarında beyazlar benim içimde mutluluklar sel olup akmıştı 
Anlattıklarına kütüphaneler başka kitaplar ekledim 
Yılmadım, korkmadım, okudukça güçlendim 
Güçlendikçe senin kıymetini daha çok anladım 
 
Seninle vedamı hatırladım beş’ten sonra diploma alırken  
Gözlerimde yaşlarla, senden hani korkmuştum ya artık korkum sensiz kalmaktı 
Bırakma der gibiydik hepimiz sana sarılınca, bırakman gerektiğini bile bile  
Biz seni yeni bir’lere emanet ettik sen bizi ellere  
Sen okulda kaldın biz başka okula 
 
Yıllar yılları takip edip saçlarımız seninkiler gibi aklaşınca 
Birgün aklımıza düştün yurdun dört bir köşesinde  
Alo’lar gönderdik sana, kartlar attık, bayramda elini öpmeye geldik yakınsak 
Bir gün unutmadık seni, birgün olmadı minnetle anmayalım 
Önder oldun cahil dünyamıza, ışık oldum gönlümüzde  
 
Birgün yok dediler senin için telefonda, o rahmetli oldu  
Başka bizimle ağlayan yüzlerce çocuk daha vardı 
Okul yıllarının acı tatlı anıları beşik olmuş 
Ellerinde tebeşir kokusu yüzünde sevgi dolu merhamet 
Seni…. yolladık sonsuzluğa içimiz kan ağlayarak 
 
Minnet ve şükranla en derin sevgilerimle.. canım öğretmenim.  
 
 
CANIM ÖĞRETMENİMSİN  
 
Okumayı öğrettin 
Yazmayı sen gösterdin 
Hayatı tanımamda 
Bana rehberlik ettin 
 
Terbiye, ahlak, düzen 
Temizlik, sabır, güven 
Bana sen aşıladın 
Yol gösterdin ilk günden 
 
Hem öğrendim tanıdım 
Hayatı tüm dünyayı 
Hem açıldı ufuklar 
Hazırladım yarını 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 70 
 

 
Anne oldun adeta 
Gölgende serinledim 
Şefkatinle sevginle 
Seni daima sevdim 
 
Hem ana hem babamsın 
Dünüm ve yarınımsın 
Beni ben yapan sensin 
Canım öğretmenimsin 
 
DELİKANLI OLMAKTIR ÖĞRETMEN OLMAK 
 
Atlayıp bulutun tersine diyar diyar dolaşmaktır Anadolu’yu  
Karlı dağlar başında söylenen türkü, ırmaklarda içilen sudur 
Kah ayak basmaktır Samsun’a, kah dövüşmektir sınırda 
Doktor olmak, anne olmak, devlet olmaktır öğretmen olmak  
 
Bilgi denizine dalıp en derinden ışık olup dolaşmaktır köy köy  
Sakaryada atılan mermi, Çanakkale’de şehit olan Mehmetçiktir 
Kah kahramanlık destanıdır tarihten tarihe, kah yüceltmektir bugünü 
Ebe olmak, muhtar olmak, bilen olmaktır öğretmen olmak 
 
Soğuk gecelerde, kavuran sıcaklarda pes etmemektir, buram buram  
Acılının acısı, dertlinin derdi, sevinçlinin neşesi olmaktır 
Yalnız kalmaktır bazen küsmektir hayata, bazen dolup dolup taşmaktır 
Cesur olmak, sevdalı olmak, delikanlı olmaktır öğretmen olmak  
 
DÜN GECE SENİ GÖRDÜM DÜŞÜMDE ÖĞRETMENİM 
 
Öğretmenim… 
 
Dün gece seni gördüm düşümde öğretmenim. 
Geleceğin Türkiye’sinden el sallıyordun bana.  
Gel! diyordun koşar adımla gel! 
Tutmak istedim elini tutamadım sonsuzluk oldun. 
Seni seviyorum öğretmenim, çok seviyorum 
Sevgilerin en güzeli bu 
Hiç bitmesin istiyorum, bitmesin öğretmenim 
Bitmesin… 
 
HARF DEVRİMİ ŞİİRİ 
 
Eskiden pek bir zordu öğrenmek alfabeyi  
Yedikleri dayakla sızlanır mahalleli 
Hoca elinde değnek bastırır da bastırır 
Öğrenemez çocuklar karışık bu besbelli  
 
Lakin harf devrimiyle kolaylaştı okumak 
Hevesli tüm çocuklar öğrenmenin sonu yok 
Matbaalar düzeldi çıktı yeni gazteler 
Kitapları okumak insanca yaşam demek 
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Atam başöğretmendi alfabeyi öğretti  
Yurdun dört bir yanına seferleri başlattı 
Okuyanlar okuttu, yazanlarsa yazdırttı 
El birliğiyle ülke tez zamanda kalkındı 
 
İŞTE BEN SENİ O KADAR SEVİYORUM ÖĞRETMENİM 
 
Hani bir bahar sabahı erkenden uyanırsın da 
Hani çiçekler açmış kuşlar cıvıldamaktadır ya 
Hani için neşeyle dolu kahkahalar atarsın ya 
İşte ben seni o kadar seviyorum öğretmenim 
 
Hani en sevdiğin yemekler ortadadır sofrada 
Hani içinden geçen şarkı çalar radyoda 
Hani beklediğin otobüs köşeden belirir ya 
İşte ben seni o kadar seviyorum öğretmenim 
 
Hani en zor anında biri tutar omzundan 
Hani en zor sınavda atarsın da tutar ya 
Hani acı zamanda sırdaş arar insan ya 
İşte ben seni o kadar seviyorum öğretmenim 
 
Hani bal arıları çiçeklerden kaçmaz ya 
Resmini karalarsın annenin kağıda ya 
Sesinin yankısını duyarsın dağlardan ya 
İşte ben seni o kadar seviyorum öğretmenim 
 
Hani tam susamışken gökten yağmur düşer ya 
Canın dostun sırdaşın sana mektup yazar ya 
Hani gece günlüğe bir şey karalarsın ya 
İşte ben seni o kadar seviyorum öğretmenim 
 
ÖĞRETMEN BİR IŞIKTIR 
 
Öğretmen ışıktır bilgiyi içinde saklayan 
Rengârenk olsa da beyaz görünen 
Beyazdır alabildiğine 
Öğretmen yaymaktır 
 
Işık bazen dağlardan tepelerden gelir 
Bazen tarihin tozlu sayfalarından 
Bazen sayı kokar, bazen sanat 
Öğretmen ışıktır hayat verir 
 
Aydınlatır öğretmen 
Akın akın, oluk oluk bilgidir 
Rüzgar gibi eser, dere gibi çağlar, rüzgar gibi eser 
Sayfalar dolusu hayattır öğretmen 
 
Işıktır öğretmen aydınlatır karanlığı 
Susuzluğa, yobazlığa çaredir 
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Anlamaktır hayatı, tutmaktır zamanı 
Öğretmen medeniyettir 
 
Öğretmen yayılır karanlığa 
En ücra köşelerde, en karlı kışlarda 
En ot bitmez yerlerde aydınlatır 
Sevdadır öğretmen ışığa hasret kalanlara 
 
Işıktır bilgi, ışıktır öğretmen, ışıktır okul  
Işıl, ışıl, güven dolu, her renkten aydınlatır 
Bir tek örümcek ağı beyinlerdir giremediği  
Karanlığı leke gibi sahiplenen beyinler 
 
Işık Anadolu’da dört yandadır 
Doğusunda, batıda, en güneyde kuzeyde  
Günle başlar, geceyle devam eder ışımaya 
Öğretmen ışıktır, hiç sönmeyen 
 
Sönmese de kapanır bazen ışıklar 
Trafikten, terörden, depremden derler 
Işık kesilir bir an, sevinir karanlık 
Sonra bir diğer ışık beliriverir diğer köşeden 
 
Işık, ışık olur, ışıklar sarar dört yanı 
Sevinemez karanlıklar 
Kapansa da bazısı, sönse bazen birkaçı 
Tükenmez ışıkları, sarar tüm insanlığı. 
 
ÖĞRETMEN OLMAK  
 
Öğretmen olmak yürek işi 
Bitireceksin okulu, kazanacaksın sınavı 
Bekleyeceksin yıllarca 
İrade işi öğretmen olmak 
 
Kuradan çıkacak adın 
Yollanacaksın gurbete 
Anasız, babasız, yolsuz, çaresiz kalacaksın aylarca 
Soğuk gecelerde gece yarısı ağlayacaksın için için 
Yanlız olmak demektir öğretmen olmak 
 
Üç kuruş maaş için, güzel gelecek için 
Dönmek için, kurtulmak için bekleyeceksin 
Evlenip barklanmak için, yarını yaşamak için 
Çok zor iş öğretmen olmak 
 
Sevmek, şefkat göstermektir Öğretmen olmak 
Dayanacaksın soğuğa, toza, çamura 
Hasta olmadan, üzülmeden, çocuğunu düşünmeden öğreteceksin  
Hepsinin anası babası olmaktır Öğretmen olmak 
 
Öğretmen olmak ölmektir yarını göremeden 
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Erciş olmak, terör olmak, toprak olmaktır 
Al yıldızlı bayrakla, dualarla dönmektir ana ocağına 
Öğretmen olmak doyamamaktır hayata, yaşayamadan. 
 
ÖĞRETMENİM 
 
Bir sevdadır öğretmen olmak 
Işık ışık aydınlık olmaktır karanlığa 
Rüzgâr olup dolanmaktır Anadolu dağlarında 
Bir hayat, bir umut, bir hayal, bir amaçtır öğretmen olmak 
 
Bir şarkıdır öğretmen olmak 
Savaş açmak ses olmaktır kara cahilliğe 
Umut olup yeşermektir yosun tutmuş gönüllerde  
Bir demet, bir buket, bir deste karanfildir öğretmen olmak  
 
Bir rüyadır öğretmen olmak 
Yurdu sevgiyle sarmak, var olmaktır her yerde 
Bilgi olup çağlamaktır göremeyen gözlerde  
Bir buse, bir emel, bir nefes hayattır öğretmen olmak  
 
Bir hayattır öğretmen olmak 
Can vermek depremlerde, yok olmaktır terörde  
Gözyaşı olup akmaktır kalkamayan enkazda 
Bir imdat, bir nefes, son bir hayat dersidir öğretmen olmak 
Bir hüzündür öğretmen olmak 
Alev olup yakmaktır yürekleri Erciş’te  
Şehit olup uzanmaktır kara toprağın bağrında 
Bir rüya, bir çiçek, bir bulut, bir melektir öğretmen olmak  
 
ÖĞRETMENİM MİNNETLE ELİNDEN ÖPÜYORUM 
 
Senede bir kez değil, bin defa seviyorum 
Verdiğin bilgilere şükranlar sunuyorum 
Hiç Bitmeyen sevdamsın, şefkatli örneğimsin 
Öğretmenim minnetle elinden öpüyorum 
 
Her yirmi dört Kasım’da, hatırlarım yeniden 
Yüzüm neşeyle dolar, coşarım sevincimden 
Bu günde bir kez daha, sorarım hep kendime 
İlköğretim ne demek, nedir öğretmen diye? 
 
Yaptığın iş kutsaldır, yorucudur bilirim 
Çocuğun evde hasta, sen derstesin görürüm 
Öğretmek telaşıyla, ayaktasın gün boyu 
Sana sevgim sürecek inan bir yaşam boyu! 
 
ÖĞRETMENİN İLK GÜNÜ.. KÖYDEYİM. 
 
Öğretmen kurasıyla gurbetin kucağına 
Uzak bir kasabanın en uzak bir ucuna 
Bilmem kaç saat yolun bitimi akşamına 
Onca yıl okumuşum bak vardığım noktaya! 
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Öğretmek meslek değil yaşam tarzı demektir 
Gideceksin mutlaka görev kutsal demektir 
Öğretmenlik cennetin anahtarı meslektir 
Kar demeden çalışıp bir şeyler öğretmektir 
 
Bugün burada seni bekleyen çocuklara 
İyi bak onların hiç gülmeyen suratına 
Bilgi sende onlar aç sok bilgi kafasına 
Öğret o da seninle yürüsün yarınlara 
 
Dönmek yok artık geri, kaçmak yok gerçeklerden 
Memleket evladına, vazgeçmek yok bilgiden 
Bunun için okudun, budur senin vazifen 
Anlat, oku, öğret ki feyz alsın bilgilerden 
 
Köy çocuğu tertemiz, masum, ürkek sevecen 
İçi memleket dolu, mutlu saf ve üretken 
İşlersen fersah fersah bıkmadan tükenmeden 
Elmasa döner camlar yıllar sonra giderken 
 
Haydi durma başla tez, yap plan ve ilerle  
Her gün bir kilometre ilerlesen az bile  
Bu yol memleket yolu durmayı hiç düşünme  
Yarın güzel olacak dökeceğin her terle… 
 
BİR SEVDADIR ÖĞRETMEN OLMAK 
 
Bir sevdadır öğretmen olmak… 
Hani yemeden içmeden kesen; 
Hani sevdiğine pervane olan; 
Yani gözü başka bir şey görmeyen bir sevda…. 
 
Bir kara sevda desek daha doğru olur. 
Hiç düşündünüz mü neyin sevdasıdır bu? 
Ne ile açıklanabilir almadan vermek, 
Verdikçe çoğalmak, çoğaldıkça yaşamı kucaklamak? 
Bir damla suya hasret bir çöl susuzu gibi bekleyen ,  
Aydınlığa susamış, annelerini bekleyen kuş yavruları gibi  
Ağzınıza akan binlerce , on binlerce çocuğa beyninizi , bedeninizi açmak neyin karşılığıdır?  
 
Mustafa Kemal’in Kocatepe’den bakışıdır öğretmen olmak, 
Dalga dalga sürüklemektir gençleri… 
 
Samsundan karanlığın üstüne doğmaktır öğretmen olmak.  
Önüne katıp cehaleti Ege’de sulara gömmektir. 
 
Berrak bir Türkçedir öğretmen olmak, diline kültürüne sarılmaktır.  
Ayyıldız olup göklerde dalgalanmaktır öğretmen olmak. 
 
Sözün özü bir sevdadır öğretmen olmak . 
 
Yüreklerde vatan vatan atmak , damarlarda bayrak bayrak dolaşmaktır.  
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ÖĞRETMENİM 
 
Siyah beyaz televizyonlu yıllarda kalan 
Masum, yaramaz, uslanmaz çocukluğum 
Sınıfın duvarlarını süsleyen okul yıllarım 
Bakışlarımda kalan tebessüm 
Hayallerimde kalan kurumuş yapraksın. 
 
Okumayı söküşüm, heceleyişim, ezberim 
Çizdiğim resim, çözdüğüm problem, hatırlayamadığım sorum 
Yakamdaki kırmızı kurdele 
Koruyucum, kollayıcım, kalkanım 
Öğretmenimsin. 
 
Okul yoluna dökülen ilk asfalt 
İşlemeye başlayan ilk semt otobüsü 
Saatli yayın yapan televizyon yılları 
Tüp kuyrukları, savaş zamanları, 
Otobüslerdeki kağıt biletli yıllarımsın. 
 
Günlüğümde sakladığım kuru gül 
Siyah önlüğümün yakasındaki kırmızı kurdele  
Okul önünde satın aldığım leblebi tozu 
Kantinde satılan gevreğin susamı 
Altı delik ayakkabımın sağ tekisin. 
 
Kara tahtadaki okunaklı el yazısı 
Elmalı şekerim, pamuk helvam 
Tahta üstünde duran şanlı bayrağım 
Ata’msın, hatıramsın, 
Kalbimdeki en derin şefkatsin. 
 
Anam, babam, kız kardeşim 
Gençliğe giden yolu gösterenim 
Bayramım, harçlığım, şekerlemem 
Ateşim varken alnıma konan havlu 
Kızamığım, bronşitim, su çiçeğimsin. 
 
Doğruyu bilen, yılmayan, affeden 
Hoş gören, kabul eden, anlayan, 
Kırılmayan, küsmeyen, darılmayan 
Vazgeçmeyen, ertelemeyen 
Hayatı öğretenimsin. 
 
Defter kabım, sayfa yanı renkli süsüm 
Etikete yazdığım adım, numaram 
Yazılıdan aldığım kırık not 
Sözlüde tahtada döktüğüm ter 
Cezamsın çöpün yanında tek ayaküstü beklediğim 
 
23 Nisan’sın camları süslediğim, 10 Kasım’sın içimi karartan, 
Bir kırmızı gülsün öğretmenler gününde verdiğim 
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Cuma günleri kalpten söylediğim marşımsın 
Arkadaşım, dostum, sırdaşım, yol gösterenim 
Türkçem, tarihim, ülküm, örneğimsin. 
 
Altıma kaçırdığım ansın ders ortasında 
Yüzümün kızarması, gözümün yaşarması, titremesisin sesimin 
İlk aşkım, ilk kızarışım, ilk kız eli tutuşum 
Sırdaşım, dert ortağım, doğruluğum, çalışkanlığım 
Ütülü pantolonum, kesilmiş tırnaklarım, taralı saçımsın. 
 
Beslenme çantamdaki öğünüm, 
İki bisküvi arası lokumum, okul önünde satılan bal macun 
Teneffüste oynanan oyun, terliyken içilen su 
Susamışken aradığım çeşmem 
Açlığıma azık, kanmışlığıma bir bardak su’sun. 
 
Kırdığım cam, kaçtığım ders, çalmayan zil  
Tebeşir kokum, sobaya atılan kuru odun parçası 
Tahta cetvel, bayram süsü, 
Piknikte topladığım bir demet papatya 
Sayıkladığım anne ismimsin 
 
Arı sokan koluma konan çamursun bir tutam 
Aşısın çığlık çığlığa 
Koşarken kanattığım dizimdeki kan 
Yemekten önce sabunladığım ellerimdeki köpük buram buram 
Ekmeğe sürülen yağımsın oyun arası yenen. 
 
Kitap kokusu, defter kokusu, sınıf kokususun doyasıya 
Takdirsin, teşekkürsün 
Başımı okşayıp aferin deyişisin gözüme bakıp 
Kırılan kalemim, boynumdaki kolye silgimsin 
Kitap ayracım, mavi defter kabım, okul çantamsın 
 
Ninnisin kulaklarımda hiç dinmeyen 
Yerli malım, beslenmem 
Marşım, türküm, coğrafyam, Anadolu yaylamsın 
Devletim, bayrağım, milletim 
Sen benim anne yarımsın. 
 
Bulutsun, yağmur, güneş, ayazsın 
Baharda meleyen kuzu, kışın yağan kar, 
Sonbaharda dökülen sarı yapraklarsın 
Dört mevsimisin kalbimin sevgisi hiç bitmeyecek 
Öğretmenim… sen benim hayat karnemsin. 
 
ÖĞRETMENLİK YAPMAK VAR YURDUN DÖRT BUCAĞINDA 
 
Öğrenip yıllar boyu öğretmek var bu yolda 
Dağlar çöller ötesi çalışmak oralarda 
Soğuk yağmur demeden dere tepe dolaşmak 
Öğretmenlik yapmak var yurdun dört bucağında 
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Minik elleri tutup hayata hazırlamak 
Körpe kalpleri sarıp şefkatle kucaklamak 
Öğretmenin sonu yok yarınlar yakınsa da 
Öğretmenlik bu demek yorulup da durmamak 
 
SEN BAŞKASIN ÖĞRETMENİM 
 
Herkesin öğretmeni 
İyidir kendisince 
Hepsi kutsaldır ama 
Bir başka benimkisi 
 
Öğretmenim seni ben 
Kimselerle paylaşmam 
Ne derlerse desinler 
Kıskanırım her zaman 
 
Beş yıldır seninleyim 
Artık bende bir gencim 
Öğrettiklerin için 
Ver elini öpeyim 
 
Hayatı senle kurdum 
Doğruyu sende buldum 
Hem okudum hem yazdım 
Sayende öğretmenim 
 
TEK KITALIK ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ 
 
Öğretmenim canımsın, hayatıma ışıksın 
Hayatı öğretenim, yarınımı yapansın 
Benden hakkın çok fazla, öperim ellerinden 
Haklarını helal et, kalbimde duamdasın 
 
♥ 
 
Tek bir harfle başladı, eğitim hayatımız 
Öğretmenlerim oldu, hayata rehberimiz 
Hepsinin ellerinden öperim binbir hürmetle  
Kutlu olsun hepinizin Öğretmenler gününüz 
 
♥ 
Hayat sırf okul değil derdi hep öğretmenim 
Bilgi ilk adım ancak, gerisi daha mühim 
Haklıydı hayat çok zor, mesele adam olmak 
Şimdi yeni anladım sayende öğretmenim 
 
♥ 
 
Uzak bu köy, mezralar, karlar kaplar aylarca 
Giden gelen olmaz pek, düşmez yollar buraya 
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Bilgi, ilim uzaktır, dost eli uzanmasa 
O dost öğretmenlerdir, bitirir cehaleti  
 
♥ 
 
Okul sadece sınıf, sıra, tahta değildir 
Cumhuriyet ve vatan, onlarla filizlenir 
Örnektir öğretmenler, anlatır, sevdirirler 
Öğretmenler okulu, cennete çevirirler 
 
♥ 
 
Bilgi güzel seninle 
Tatlı okul yılları 
Büyümek bilgilerle 
Hayatın gerçek tadı 
 
♥ 
 
Öğretmenim, dostumsun, hayata rehberimsin 
İkinci annem gibi, yol gösteren, sevensin 
Minnetlerim hep sana, seni çok seviyorum 
Sayende öğretmenim, yarından korkmuyorum 
 
♥ 
 
Eğitip, öğretenim 
Şefkat verip sevenim 
Kutlu olsun gününüz 
Sevgili öğretmenim 
 
♥ 
 
Sınıfta teneffüste 
Yanımda öğretmenim 
Hem derste hem oyunda 
Arkadaşım o benim 
 
♥ 
 
Bilgiyi ve şefkati 
Sende buldum sevgiyi 
Öğretmenim canımsın 
Fethettin sen kalbimi 
 
♥ 
 
Okul yılları kadar çabuk geçti seneler 
Bir buğulu cam gibi, iz bıraktı geçenler 
Öğretmenim ilk başta hayatıma yön veren 
Hep aklımda oyunlar, sınıflar, dostluklar 
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♥ 
 
Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim 
Hayatınız renk dolsun, hep gülün öğretmenim 
Sizi çok seviyorum, mutluluk diliyorum 
Hep mutlulukla kalın, var olun öğretmenim 
 
♥ 
 
Şiir yazmayı bilmem, anlatamam kalbimi  
Sıra sıra dizemem, sevgimi, hislerimi 
Lakin öğretmenimi, çok çok çok seviyorum 
Yıllar geçse hiçbir şey azaltamaz sevgimi  
 
♥ 
 
Anne baba gibidir okulda öğretmenler 
Sevgi saygı öğretip, bilgi, güven verirler 
Hepiniz çok sağolun, varolun öğretmenim 
Sayenizde yarının büyüğü öğrenciler 
 
♥ 
 
Anılarla doludur, her çocuğun okulu 
Sıralar tebessümdür, tahtalar neşe dolu 
Öğretmendir bilginin, şefkatin gerçek adı 
Çocukların mazisi, sevgi ve minnet dolu 
 
 
TÜRK HARF DEVRİMİ  
 
Eski harfler kalkınca 
Değişti koca dünya 
Ne kolaymış alfabe 
Öğretelim herkese 
 
Okumak yazmak kolay 
Edemez kimse alay 
Ne değnek var ne sopa 
Öğrenmek var kolayca 
 
Anlaşılır harflerle 
Heceler cümlelerle 
Kalkınır Türkiye’miz 
Gururluyuz hepimiz 
 
YUTMAKLA OLMUYOR KARA TAHTANIN TOZUNU 
 
Yutmakla olmuyor kara tahtanın tozunu 
Zilin sesi çınlayınca kulaklarında 
Gülümseyerek tutacaksın sınıfın yolunu 
Umudun gülleri açmalı yanaklarında 
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Anlatmakla bitmiyor cahilliğin sonu 
Aydınlığın anahtarı olmalı avuçlarında 
Aşılırken yollar, başarırken zoru 
Gümüş teller sıralanmalı saçlarında 
 
Silmek yetmiyor onun gözünden yaşı 
Bir dost el olmalısın omuzlarında 
En sevgili yüreklerden sana bir şarkı 
“Öğretmenim” dillenmeli dudaklarında. 
 
ANNELER GÜNÜ 
 
ANALAR 
 
Analar bu mübarek vatanın gözyaşları 
Analar şefkatlerin, sevgilerin durağı 
Analar şehitlerin isimsiz kahramanı 
Analar ulusumun en kutsal varlıkları 
 
Analar yarınların dürüst, namus bekçisi  
Analar toplumların değişmeyen ilkesi  
Analar Rabbimizin kıymetli emaneti  
Analar her evladın, şerefi, haysiyeti  
 
Analar ailenin dişi kuşu, direği  
Analar evlatların besleyip büyüteni  
Analar çocukların değişmeyen sevgisi  
Analar bu vatanın nadide çiçekleri  
 
ANNELER GÜNÜ BUGÜN 
 
Yine mayıs, yine ikinci pazar, 
Anneler günü bugün, 
Mola verip hayata 
Anneye gitme günü bugün, 
 
Hayat derken, mesai, trafik, koşturmaca 
Sislere büründü anneler, 
Aranmaz, sorulmaz oldu, 
Sislerden sıyrılıp anneye koşma günü bugün. 
 
O daha yaşıyorken, bekliyorken, 
Camdan bakıyorken, umutla, sevgiyle, 
Hala anneniz varken 
Bugün pazar, anneler günü bugün. 
 
ANNELER GÜNÜ  
 
Beni doğuran sensin 
Besleyip büyütensin 
Şefkatinle sevginle 
Rehberim oldu sesin 
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En iyi dostum oldun 
Sırdaşım, çarem oldun 
İyi gün kötü günde 
Yanımda hep sen oldun 
 
Yürümeyi, koşmayı 
Düştüğümde kalkmayı 
Her şeyi sen öğrettin 
Düzgün insan olmayı 
 
Her zaman yanımdasın 
Yaşlansam da anamsın 
Seni çok seviyorum 
Canımsın, cananımsın 
 
İyi ki varsın anne 
Minnet verdiklerine 
Ne yapsam azdır sana 
Seviyorum tüm kalbimle 
 
ANNELER GÜNÜN KUTLU OLSUN ANNEM 
 
Senede bir gün değil, senle dolu her günüm 
Her zaman içimdesin, hep yanımda gördüğüm 
Hayatıma ışıksın, rehbersin yaşantıma 
Anne sen bir çiçeksin, her zaman düşündüğüm 
 
Sen yeşerttin umudu, sen öğrettin hayatı 
Senle yenmeyi bildim, en çetin rüzgarları 
Sen hayat öğretmenim, sevgi yumağım oldun 
Senle bildim sevmeyi, namusu, dik kalmayı 
 
Anne sen bir örneksin, annelik günlerime  
Fedakârlık misali, oldun geleceğime 
Hastalıkta sağlıkta cevabımsın hayata 
Anne iyi ki varsın taht kurmuşsun gönlümde  
 
Seni çok seviyorum, özlüyor, kokluyorum 
Yanında olmasam da, kalbimde saklıyorum 
Hayat rüzgârı çetin bak yanında değilim 
Lakin bil ki seni hep sevgiyle anıyorum 
 
Artık bende anneyim, bu sıcacık yuvamda 
Senden öğrendiklerim, ışıktır yaşantıma 
Ellerinden öpüyor, kucaklıyorum seni  
Mutlu ol, sağlıklı kal, varlığın yeter bana 
 
ANNENİZ HALA YAŞIYORKEN 
 
Anne şefkat misali, rahmet çiçekleridir 
Anne sağlam haysiyet, şeref erdem demektir 
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Anne evlada emel, yaşayan bir örnektir 
Anneler çocukların gelecek hayalidir 
 
Anneler hep ordadır çocuklar olmasa da 
Kapılarda, camlarda beklerler her dakika 
Evlatlarsa hayatın koşturmacalarında 
Sanırlar ki her zaman anne kalır orada 
 
Yaşam nöbetleşedir, her fani geçicidir 
Anneler bir gün olur, pencereden silinir 
Evlat arar bulamaz, gözler yaşla beslenir 
Analar merhum olur, boğazlar düğümlenir 
 
Yaşıyorken analar, bekletmeyin sevgiyi  
Hayata mola verip bitirin özlemleri  
Öpün mübarek, titrek, şefkat dolu elleri  
Anne varken şimdiden gösterin sevginizi  
 
Yarın çok geç olunca, giden gelmez geriye  
Yetim kalır sevgiler, yitip gidince anne  
Pişmanlıklar su serpmez, yangına yüreklerde  
Anne varken şimdiden koşun gidin anneye  
 
SENİ HEP SEVECEĞİM ANNEM 
 
Buruşuk yaşlı ellerin şimdi titriyor 
Güzel gözlerin sönük, ağır işitmekte kulakların, 
Pamuk tarlası olmuş ta bembeyaz saçların 
Kelebekleri gözlüyor, bahar çiçekleri gibi. 
 
Sen sıcak yuvam, şefkatim, sadık dostumsun 
Sen göğsünde huzur bulduğum 
Sofrasında doyduğumsun 
Sen öğretmenim, örneğim, anamsın. 
 
Çocukken nasıl yanımdaysan, yanındayım, 
Huzuru hep yanında, kollarında bulacağım. 
Hayatı nasıl öğrettinse, şefkat ve merhametle  
Ölene dek canımsın, seni hep seveceğim. 
 
SEVİN ANNENİZİ HENÜZ NEFES ALIYORKEN.. 
 
Tutun ellerinden, eliniz tutuyorken 
Öpün doyasıya henüz yaşıyorken 
Koklayın tenini yanınızdayken 
Dinleyin annenizi vakit varken 
 
Gönlünü hoş tutun size hala kızarken 
İkiletmeyin onu daha konuşuyorken 
Anlatın, paylaşın, daha çok geç olmadan 
Sevin doyasıya onu daha vaktiniz varken 
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İhmal etmeyin, kaderine terk etmeyin 
Gözlerini dikmeyin ıslak pencerelere tek başına 
Kulakları kapıda uyutmayın karanlık akşamlarda 
Sevin annenizi henüz nefes alıp, yaşıyorken..  
 
TEK KITALIK ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ 
 
Beni doğuran sensin 
Besleyip büyütensin 
Şefkatinle sevginle 
Susmasın tatlı sesin 
 
♥ 
 
İyi gün kötü günde sen en iyi dostumdun 
Sen ağladın sahiden, gerisi boş ağladı 
Sırdaşım, çarem oldun, yanımda tek sen vardın 
Seni çok seviyorum, özlemim doldu taştı 
 
♥ 
 
Yürümeyi, koşmayı 
Düştüğümde kalkmayı 
Herşeyi sen öğrettin 
Düzgün insan olmayı 
 
♥ 
 
Her zaman yanımdasın 
Yaşlansam da anamsın 
Seni çok seviyorum 
Canımsın, cananımsın 
 
♥ 
 
Dünyaya getirensin, besleyip büyütensin 
Yemeyip yedirensin, öğreten, eğitensin, 
Kol kanat gerip bana, hep koruyan, örtensin 
Hakkını ödeyemem, benim canım annemsin 
 
♥ 
 
İyi ki varsın anne 
Minnet verdiklerine 
Her zaman evladınım 
Ne kadar büyüsem de 
 
♥ 
 
Et tırnaktan ayrılmaz 
Çocuk annesiz olmaz 
Anne çocuğun canı 
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Can olmadan yaşanmaz 
 
♥ 
 
Anne can, şefkat demek 
Gecelerce yaş dökmek 
Anne vefakar demek 
Yemeyip te yedirmek 
 
♥ 
 
Karnında büyütmeyi 
Dünyaya getirmeyi 
Anneler anlar ancak 
Evladı özlemeyi 
 
♥ 
 
Sevgiler kadar gerçek, şefkat kadar yakınsın 
Ne zaman muhtaç olsam, hep benim yanımdasın 
En büyük can yoldaşım, candan arkadaşımsın 
Seni çok seviyorum, hayat dayanağımsın 
 
♥ 
 
Sevgilimsin, eşimsin, biricik sevgilimsin 
Sana hep güzel günler, saadet diliyoruz 
Hayatımızdan çıkma, hep bizimle burda kal  
Kızımla ben seni çok, ama çok seviyoruz 
 
♥ 
 
Çocuk annesiz olmaz 
Büyüse de yapamaz 
Yitirilen annenin 
Yeri bir daha dolmaz 
 
♥ 
 
Anne mezarındayım 
Bak hemen yanındayım 
Sen gittiğinden beri 
Ağlar göz, akar yaşım 
 
♥ 
 
Özlüyorum annemi 
O tatlı şefkatini 
Yeniden çocuk olsam 
Yitirmesem annemi 
 
♥ 
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Anneciğim canımsın 
En tatlı yoldaşımsın 
Dostumsun, sırdaşımsın 
Özlemim, göz yaşımsın 
 
♥ 
 
Doyamadan kokuna 
Seni kaybettim anne 
Hayatta tek başıma 
Kaldım, yoruldum anne 
 
♥ 
 
Burda olsan sarılsam, anne kokunu alsam 
Saçlarımı okşasan, tatlı tatlı konuşsan 
Başucumda otursan, bana masal okusan 
Yitip gitmemiş olsan, yetim kalmamış olsam 
 
♥ 
 
Kardeşim ve babamla, seni çok seviyoruz 
Evimiz senle güzel, senle hayat doluyuz 
Hep bizimle birlikte, yaşlan mutluluklarla 
Annemsin, canımızsın, gününü kutluyoruz 
 
BABALAR GÜNÜ 
 
BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN BABA 
 
Bırakıp gittin bir aralık sabahı 
Daha doymadan sana 
Kanamadan gittin 
Öğreneceklerim bitmeden, 
Öğreteceklerin bitmeden.. 
Gittin.. 
 
Kırgınlıklarım, özlemlerim gitti seninle  
Hayata kol kanat gerişin gitti 
Yalnızım artık, tek başıma 
Senin yolunda, sana benzer 
Soracak kimsem yok artık 
Ne, nasıl yapılır, ne zaman? 
 
Gittin..akşamüstü.. 
Onsekiz olamadan saat 
Haykırmadan, ağlamadan 
Erkek gibi 
Acısa da belli etmeden 
Gittin..dönmedin.. 
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Bugün babalar günü 
Bak yine yanındayım 
Mezar taşını öpüyorum elin diye 
Toprağını tenin diye suratıma sürüyorum.. 
Çiçeklerini kokun diye içime çekiyorum 
Seni…özlüyorum.. 
 
Rahat ol..işler yolunda senden başka 
Eşin, kızın, ben iyiyiz.. 
Sen kendine dikkat et.. 
Rahat ol.. 
Tertemiz yüreğinle korkma 
Dürüst, çalışkan, namuslu tavrınla asla korkma 
Allah bile senden razı gelecektir..bizler gibi  
Geride bıraktığın hayırlı evlatlar, namuslu eş 
Yetecektir sana öbür tarafta da 
 
Biz iyiyiz..sen de iyi ol.. 
Bizler özlesek te..sen özleme  
Rahat uyu… 
 
Ellerinden öperim..babacığım. 
Babalar günün kutlu olsun.. 
 
BABAM  
 
Yoksun on bir yıldan beri 
Uzaksın, topraksın 
Yoksun babalar gününde 
Gittiğinden beri 
 
Bir aralık sabahıydı gidişin 
Uzaklardaydım 
Yetişemedim, yetişemedik 
Kucaklayamadım son kez 
 
Beklettiler seni ben gelene dek 
Bekledin sessizce 
Geldim, öptüm ellerini doyasıya 
Vedalaştık.. sessizce 
 
Toprağa verdik sonra 
Yetim olmak, babasız olmak ne demekmiş 
O zaman anladım 
Eve gelirken 
 
O günden beri yoksun 
Ben hala babayım 
Ama babam yok artık 
O günden beri 
 
Canım babam, ruhun şad olsun.. seni hala, her zaman seviyorum! 
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BABAM YOK 
 
Çok geç olmadan, 
Zaman dolmadan, 
Henüz yaşıyorken 
Sarılmalıydım sana 
 
Gece bitmeden 
Yola düşmeden 
Sen daha varken 
Koklamalıydım seni 
 
Kırgınlık yaratmadan 
Kapıları çarpmadan 
Zamana bırakmadan 
Kırmamalıydım seni 
 
Yazın sonu gelmeden 
Ekinler tükenmeden 
Sen toprağa girmeden 
Koklamalıydım seni 
 
Ben seni özlüyorum.. canım babam.. 
 
TEK KITALIK BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ 
 
Kelimeler yetemez bu aşkı anlatmaya 
Hiçbir kuvvet yetemez evlattan ayırmaya 
Yıllar geçse değişmez baba oğul sevgisi 
Baba oğul aynı can, bu sevgi bitmez asla 
 
♥ 
 
Daha dün küçücüktüm, koştururdum bahçede  
Sen gençtin o zamanlar, seyrederdin köşede  
Şimdi ben gelin oldum, adayım anneliğe  
Ama yine bir tanen, deli kızınım yine 
 
♥ 
 
Hayata hazırladın, dürüstlük aşıladın 
Erdem, şeref, haysiyet, erkekçe yaşam dedin 
Bu hayat gelip geçer, baki kalır dostluklar 
Hep temiz kal, eğilme, kalp kırma affet dedin 
İyi ki vardın baba, iyi ki babam oldun 
Seni çok seviyorum, adam gibi adamdın 
 
♥ 
 
Baba ne yaptın bana 
Alıştırdın doğruya 
Etrafta bunca kalleş 
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Alışamadım hala 
 
♥ 
 
Örnek oldun hayata 
Mertliğinle, çabanla 
Dürüst ve fedakarsın 
Her zaman ve daima 
 
♥ 
 
Baba ben geldim yine 
Mezarını görmeye 
Helal et tüm hakkını 
Dualarım hep senle 
 
♥ 
 
Baba candır insana 
Rehberdir yaşamaya 
Çocuk bütün yaşlarda 
Muhtaçtır babasına 
 
♥ 
 
Gelemedim sen affet 
Çoktandır pek meşgulüm 
Ama kalbim seninle 
Sensiz geçmiyor günüm 
 
♥ 
 
Mertliğin, dürüstlüğün 
Timsali oldun bana 
En güzel örneğimsin 
Kahramanımsın baba 
 
♥ 
 
Babalar günü bugün 
Kutlu olsun her günün 
Sadece birgün değil 
Aklımdasın üç öğün 
 
♥ 
 
Evlat babasız olmaz 
Et tırnaktan ayrılmaz 
Kızsa da küstürse de 
Evlat babadan kopmaz 
 
♥ 
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Bilmeden kırdım seni 
Tutamadım kendimi 
Affet babam ne olur 
Mazur gör hallerimi 
 
♥ 
 
Baba yalan konuşmaz 
Kötü örnek olamaz 
En zor anlarda bile 
Doğru yoldan ayrılmaz 
 
♥ 
 
Fakirdi benim babam 
Boş olurdu kumbaram 
Lakin sevgisi vardı 
Doluydu bütün dünyam 
 
♥ 
 
Ben küçükken omzuna 
Alır gezdirirdin sen 
Rollerimiz değişti 
Omzumdasın şimdi sen 
 
♥ 
 
Bu babalar gününde, aramızda değilsin 
Rahat uyu, emin ol, hala kalbimizdesin 
Yaşam devam ediyor, gülümsüyorum hatta 
Kalbinde bir yerlerde fırtınalar kopsa da 
 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI  
 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI 
 
Dostunsa başa bakar 
Ayağının yerine 
Suratına bakınca 
Bakar ilk dişlerine 
 
Sakın ha gücenmek yok 
Çevirirse başını 
Dişlerine iyi bak 
Kaybetme dostlarını 
 
Nefesin iyi koksun 
Hep bembeyaz gülümse 
Sağlıklı dişler ile 
İyi bak sen kendine 
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DİŞLERİN DÖKÜLÜRSE GENÇLERE MASKARASIN 
 
Ağız insan aynası 
Ağlatır diş ağrısı 
Sağlıklı dişler ile 
Parlat yarınlarını 
 
Dişlerin diş etlerin 
Senindir geleceğin 
Diş sağlıklı olmazsa 
Çürür bak böbreklerin 
 
Zamanında doktora 
Git kontrole hiç korkma 
Dolgu var, tedavi var 
Çektirmek yok mutlaka 
 
Yaşlanınca anlarsın 
Yemekten tat almazsın 
Dişlerin dökülürse 
Gençlere maskarasın 
 
İYİ BAK DİŞLERİNE 
 
Düşman ayağa bakar derler 
Dostlarımız sağ olsun 
Başa bakan her dostun 
Gülen yüz görmek ister 
 
Dostun senin canındır 
Lakin bakar dişine 
İyiyse gelir işine 
Kötüyse işi vardır 
 
Onlar bizim dişimiz 
Otuz iki kızımız 
Ne kadar bakar isek 
O kadar seviniriz 
 
Akşam sabah mutlaka 
Her çocuk ve insana 
Çok mudur on dakika 
Fırçalamak aynada 
 
Bakarsan bağ bulursun 
Bakmazsan sonun duman 
Koltuğa oturunca 
Vay anam halin yaman 
 
Gel yol yakınken dinle 
Gülümse sağlık ile 
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Onlar senin hazinen 
İyi bak dişlerine 
 
AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI 
 
AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI  
 
Ahilik sanatkârlık 
Ahlaklı ustalıktır 
Bu kültür İslam yolu 
Namusla yaşamaktır 
 
Ahi kulu kandırmaz 
Hile yapmaz, aldatmaz 
Öder tüm vergisini 
Harama el uzatmaz 
 
Bu kültür Türk Kültürü 
İslam’la denk ülküsü 
Namus, ahlak, ticaret 
Rızkın kutsal üçlüsü 
 
AHİLİK  
 
Ustalık değil hüner 
Zenginlik değil gaye 
Ürün satmak iyi de 
Asıl ahlakta paye 
 
Ahilik hassaslıkta 
Tartıdan, mesafeden 
Aldatmadan, çalmadan 
Harama uzanmadan 
 
Az karla helal satış 
Ahiliğin düsturu 
Güzeli, uygununu 
Üretmek doğrusunu 
 
Rızkı veren tek Allah 
Çalsan çırpsan ne yazar 
Helal rızık namustur 
Haram kefen zulmüdür 
 
AVRUPA GÜNÜ 
 
AVRUPA GÜNÜ 
 
Avrupa günü bugün mayıs ayının beşi  
Birliğe üyelerin yükselir ateşleri  
 
Maksat insanca yaşam olsan da Avrupalı 
Olmasan da olur ya maksat dünya kralı 
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Daha güzel yaşama birlikte mutluluğa 
Yürüyelim kardeşçe savaşsız yarınlara 
 
Berlin, Atina, Madrid Avrupa başkentleri  
Toplanır İstanbul’da dünya medeniyeti  
 
Ne eksik Avrupa’dan güzelim ülkemizde 
İnsan hakkı, demokrasi alası içimizde 
 
Eşitlik düşüncesi olmalı her kafada 
Ne mutlu bizlere ki örneğiz tüm cihana 
 
 
BİLİŞİM HAFTASI 
 
BİLİŞİM HAFTASI  
 
Bilişim bilmek demek 
Teknoloji demektir 
İnsan insana muhtaç 
Bilişim renk demektir 
 
İletişim olmadan 
Anlaşamaz insanlar 
Uzak mesafelerden 
Ulaşamaz mektuplar 
 
Bilişim yeni çağdır 
Uzay çağı demektir 
Gerisinde kalanlar 
Geri kalmış demektir 
 
Teknoloji olmadan 
Medeniyet olamaz 
Bilimden ve sağlıktan 
Hiç taviz verilemez 
 
Bilişim geliştikçe 
İnsan yaşar keyfince 
Bilgisi çok olanlar 
Daha refah yaşarlar 
 
Bilgisayar, internet 
Telefon en nihayet 
Hayatında olmalı 
Bizlerin ilelebet 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ  
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ 
 
Dünyanın her yanından 
Bir temsilci toplanır 
Karası sarısıyla 
Her tenden insan vardır 
 
Oylar her bir ülkece 
Kullanılır adilce 
Dünyanın sorunları 
Tartışılır içerde 
 
Hastalık, savaş, gıda, 
Soğuk hava, fırtına 
Sel, deprem, her kargaşa 
Konuşulur ortamda 
 
Sonunda karar gelir 
Oy sayısı etkendir 
Uymalı tüm ülkeler 
Yoksa gayret nedendir? 
 
CAMİLER HAFTASI  
 
CAMİLER HAFTASI 
 
Allah’a uzanan el, yürekle kenetlenir 
Abdestli bedenle kalp, semalara yükselir 
Camiler ibadetin iman dolu meskeni 
Burada mü’minlerin duaları yükselir 
 
Ezandır davet dine, namaza ibadete  
Vaaz, hutbe birlikte, yumuşar kalp elbette  
Dürüstlük perçinlenir, kardeş olur mü’minler 
Camilerde dost akran secde eder birlikte 
 
Avlusu, bahçesiyle bütündür tüm camiler 
Oradan semalara yükselir inanç dolu tevbeler 
Küskünlük ve düşmanlık giremez içeriye  
Büyük küçük demeden saf tutmalı tüm kalpler 
 
Bayram sabahlarında bir başkadır camiler 
O günlerde göklere yükselir tüm tekbirler 
Akranlar, akrabalar kardeş olur bayramda 
İman kardeşi olur camilerde mü’minler 
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CÜZZAM HAFTASI 
 
CÜZZAM HAFTASI  
 
Sağlıklı olmak için 
Sağlıklı kalmak için 
Doktor yardımcınızdır 
Çok yıl yaşamak için 
 
Her türlü hastalığı 
Yenmek kolay cüzzamı 
Tıp bilim ilerledi 
İyileştirir hastayı 
 
Hastalık O’nu bulmuş 
İstemeden tutulmuş 
Sırt dönmek bize uymaz 
Bugün sıra onun 230;yarınsa bizlerinmiş 
 
HASTAYIM BEN LANETLİ DEĞİL 
 
Hastayım ben lanetli değil 
İnsanım ben korkuluk değil 
İstemedim böyle olmayı 
Umutlarım yok değil 
 
Hastayım evet ama 
Yalnızım bu hayatta 
Yanımdaysa sevdiklerim 
Korkmam bir şeyden asla 
 
Sağlıklı olmak için 
Bir nefes almak için 
Her çareyi deneriz 
Bundan kurtulmak için 
 
Ocak ayı son pazar 
Cüzzam günü ey dostlar 
Çok şey değil isteğim 
Kaçma benden o kadar 
 
ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 
 
MAZLUM KIZ ÇOCUKLARI 
 
Daha çocuk yaşlarda okuldan mahrum kalan 
Başlık parası için davar gibi satılan 
Mazlum kız çocukları erken gelin edilen 
Okumaktan, hayattan, gül gibi kopartılan 
 
Okumak ve oynamak hakları değil midir? 
Daha bu genç yaşında gözyaşı kader midir? 
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Hani şefkat, merhamet, baba sevgisi nerde? 
Üç kuruş para için satılır mı evlatlar? 
 
Yobaza, ağalara kız evladını satmak 
Kurban vermek kızları, onu öldürmek demek 
Nafile pişmanlıklar, dövünmeler boşuna 
Diri diri toprağa gömmek, öldürmek demek 
 
Gel sen zulmetme vazgeç, sev minik evladını 
Okut, öğret, yetiştir, hazırla yarınını 
Satma, üç kuruş para için daha yaşı küçükken 
Şefkat ve sevgi ile aydınlat yollarını 
 
Oynasın, gülsün daha, uzun yıllar var daha 
Gelin etme çocukken, dedelere, amcaya 
Daha çocuk yaşlarda anne yapma evladı 
Hayata sen hazırla, yaşasın doyasıya 
 
ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ  
 
Daha dün bir bebekken 
Beşikte beslenirken 
Ne oldu da değişti? 
Yerlerde emeklerken 
 
Caddeler ve sokaklar 
Sanayii, mağazalar 
Okumak varken niye? 
Çalışır bu çocuklar 
 
İnsanca yaşam için 
Vakit var senin için 
Öğrenecek çok şey var 
Hayata başlamak için 
 
Evde işte sokakta 
Birde toplum önünde 
Yenilen dayakların 
Hesabı var elbette 
 
Sokakta yatanların 
Parkta uyuklayanın 
Cevabını kim verir 
Soğuktan titreyenin 
 
Kötülüğe kol açan 
Çocuğu muhtaç eden 
Bizleriz, biz devletiz 
İyiyi kötü yapan 
 
Onlar daha çocuktur 
Hakları okumaktır 
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Körpecik bedenleri 
Isınmaya layıktır 
 
Sigortasız işlerde 
Kahvede köşelerde 
Yiten yalnız çocuklar 
Ne olacak ilerde? 
 
Köprü altı can veren 
Uyuşturucu içen 
Elinde torbasıyla 
Kimdir onu yöneten? 
 
Mafyası, çetesiyle 
Çocuklar tehlikede 
Onlar bize emanet 
Polis yetmez sadece 
Annesiz ailesiz 
Sokaklarda kimsesiz 
Bu çocuklar ölmesin 
Yetişsinler isteriz 
 
Devlet millet elele 
Yetmeliyiz herkese 
Çocuklar gelecektir 
Razıysan geleceğe! 
 
YOKSA GEÇER İŞ İŞTEN 
 
Dünya çocuklarındır 
Gelecek onlardadır 
Bugünün çocukları 
Hepsi altın kaplıdır 
 
Yarının bekçisidir 
Dünün emanetidir 
Çocuklar Ulus malı 
İstiklal kimliğidir 
 
Bu çocuklar yarınsa 
Ulus O’na muhtaçsa 
Yarın yarın olur mu? 
Hakları korunmazsa 
 
Evde, işte sokakta 
Çocuk hakkı mutlaka 
Yaşamları olmalı 
Mantıklı modern yolla 
 
Okumak isteyene 
Afiyet dileyene 
Yardım eli olmalı 
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Sokaklarda gezene 
 
Sigortasız çalışan 
Ekmekle karnı doyan 
Bu mu Türk çocukları? 
Hakları çok korunan 
 
Zengini fakiriyle 
Şirketi devletiyle 
Çocuklar el üstünde 
Tutulmalı özenle 
 
Şiddete karşı her an 
Köprülerden soğuktan, 
Korunmalı çocuklar 
Yoksa geçer iş işten 
 
El atmasan ne olur? 
İyisi hamal olur 
Yaşarsa da şansına 
Yarının sakat olur. 
 
DEMİRYOLLARI HAFTASI 
 
DEMİRYOLLARI HAFTASI  
 
Hem dinlen hem ilerle 
Hem uzan, hem yemek ye 
Hem seyret tabiatı 
Hem ulaş sevdiğine 
 
Tren yolu rahattır 
Kompartıman ferahtır 
Yormaz tren insanı 
Demiryolu kolaydır 
 
Tren çuf, çuf ilerler 
Ovalar dağlar titrer 
Demiryolu işçisi 
Rayları nakış işler 
 
Yurdun dört bir yanına 
Demir ağlar katınca 
Yakın olur uzaklar 
Hasretler kavuşunca 
 
Viyadükler, tüneller 
Ormanlar, dar geçitler 
Treni durduramaz 
Ne tipiler ne de karlar 
 
Emniyeti istersen 
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Konfor, rahat dilersen 
Tren tam sana göre 
Sağlam gitmek istersen 
 
Yalnız yolcu taşımaz 
Mektuplarla yetinmez 
Ağır yükler sırtlanır 
Bu bana ağır demez 
 
Yılan gibi kıvrılır 
Dağlar, yollar aşırır 
Tren en güzel araç 
İnsanı rahatlatır 
 
Demiryolu işçisi 
Fedakârdır kendisi 
İnsanlar mutlu olsun 
İşten kaçmaz hiçbiri 
 
Kondüktörü, işçisi 
Kontrolcü, biletçisi 
Hepsi çalışkan erler 
Tren yolu işçisi 
 
Yavaş diye düşünme 
Başka araç deneme 
Hem ucuz hem konforlu 
Demiryolu herkese 
 
AFET EĞİTİMİ HAZIRLIK GÜNÜ  
 
ÖLENİN HAKKI YOK MU? 
 
Bir sabah vakti erken 
Sallanır evler birden 
Dört duvar yıkılırken 
Yapacak bir şey var mı? 
 
Korkmayan bundan var mı? 
Can bu kadar kolay mı? 
Hayattan tatlı var mı? 
Ucuzun hakkı var mı? 
 
Dereler ev olurken 
Nice Can’lar biterken 
Sellerden felaketten 
Ölenin hakkı yok mu? 
 
AFET EĞİTİMİ HAZIRLIK GÜNÜ  
 
Kaza ve felaketler 
Sanki hiç başa gelmez 
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Tedbirli olmak niye? 
Bize bir şeyler olmaz 
 
Dedikçe yıllar boyu 
Kaldık bak gerilerde 
Gelişti insan soyu 
Bakakaldık yıllarca 
 
Afet bu belli olmaz 
Bir akşamüstü gelir 
Yakalarsa bırakmaz 
Ardında kül bırakır 
 
Hazırlık yapmayanın 
Sonunda şansı olmaz 
Evde korunmayanın 
Yapacağı şey olmaz 
 
Sel, deprem, felaketler 
İnsanı alır vermez 
Yangın, çığ ve göçükler 
Şakası yok hiç sevmez 
 
Vakit varken düzen al 
Ne varsa beklediğin 
Tedbirini hemen al 
Kararmasın geleceğin 
 
 
AFET EĞİTİMİ HAZIRLIK GÜNÜ - 2 
 
Deprem, salgın, yangınlar 
Kabaran hırçın sular 
Milli felaketlerdir 
Afet denen olaylar 
 
Fırtına, kasırgalar 
Savaş ve hastalıklar 
Gün olur yaşanırsa 
Hazır olmak gerekir 
 
Nedir bilmek gerekir 
Bilinçlenmek gerekir 
Bir gün başa gelirse 
Korunmayı bilmektir 
 
AFETLERE HAZIRLIK GÜNÜ  
 
Afet demek dert demek 
Milli felaket demek 
Yurdun büyük kısmını 
Etkiler bunlar demek 
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Deprem, sel ve kasırga 
Daha nice tür bela 
Başa geldi mi bir kez 
Hazır olunmalı buna 
 
Ne yapılır bilmeli 
Nereler emniyetli? 
Çocuklar ve yaşlılar 
Nerede gizlenmeli? 
 
Afetler yaşanmadan 
Analar ağlamadan 
Kaybedilmeden canlar 
Hazır olmalı her an 
 
DEPREM HAFTASI ŞİİRİ, ÇOCUKLAR İYİ KORUNUN 
 
Deprem bir felakettir 
Ne zamandır bilinmez 
Tedbirli olmayana 
Ne getirir bilinmez 
 
Korunma yollarını 
Herkes iyi bilmeli 
Evdeki mobilyalar 
İyi sabitlenmeli 
 
Deprem olursa şayet 
Saklanın emniyetle 
Paniğe hiç gerek yok 
Bekleyin emniyetle 
 
Depremin ilk anları 
Geçince hiç koşmadan 
Terk edin o ortamı 
Vakit çok geç olmadan 
 
Ailenize söyleyin 
Sağlam evler isteyin 
Çürük, eski evlerden 
Uzak durun, ölmeyin. 
 
ERCİŞ DEPREMİNE ŞİİR 
 
ERCİŞ…SAATLER 19 VAR 14’E 
 
Erciş salladı o öğlen durmadı, duramadı 
Pazardı, sıcaktı, güzeldi 
Hala bahar kokuluydu hava 
Salladı Erciş, duramadı, söndürdü hayatları 
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Öğretmenler vardı evlerde, öğrenciler, 
Memurlar, köylüler, çiftçiler, askerler 
Hastalar, hastalara bakanlar 
Salladı Erciş, duramadı, söndürdü hayatları 
 
Yıkıldı hayat, kapandı ocaklar 
Yarım kaldı umutlar, karardı neşe dolu bakışlar 
Tozla kaplandı her yan, sustu gönüller 
Salladı Erciş, duramadı, söndürdü hayatları 
 
 
ERCİŞ DEPREMİNE ŞİİR, 65 ÖĞRETMENDEN GERİYE KALAN SADE BİR ANI 
 
Erciş,.. soğumaya yüz tutmuş mevsimin 
Soluk güneşinin altında gülümseyen. 
Günlerden pazar, tatlımsı bir rüzgarla 
Dağların eteklerinde dağlara nispet yapan. 
 
Mutlu insanlar hafta sonu telaşında 
Kimi sokaklarda, kimi mekânlarda 
Kimi kıyısında Van gölünün 
O tatlımsı, güneşli, Ekim gününde. 
 
Derken sallanıyor Erciş, durmamacasına 
Saniyeler bitmek bilmezken uzarcasına 
Bir o yana bir bu yana sallarken toprak 
Yıkılıyor Erciş, birer birer, yan yana 
 
Kötü bir rüya gibi, istenmeyen hayal gibi  
Güzel bir filme verilen zamansız ara gibi  
Sallıyor Erciş, durmamacasına 
Yıkılıyor evler, sönüyor hayatlar kağıt gibi. 
 
Ahlar, vahlar, koşturmaca kaplıyor dört bir yanı 
Can veriyor öğretmen, kaplıyor çığlıkları 
Kapanıyor okullar, susuyor anlatanlar 
Altmış beş candan kalan sade bir tatlı anı 
 
SON DERSİNDE HAYATIN  
 
Güzel bir Pazar vakti, on dokuz var on dörde, 
Gülümsüyordu güneş sahilde gezenlere 
Masmaviydi gökyüzü karlı dağlar dibinde  
Mutluydu tüm bedenler öğle vakti Erciş’te  
 
Yavaştan ninni gibi, sallarken önceleri  
Hırslandı sonrasında, köpürdü dalga gibi  
Toza büründü güneş, sarı gökler karardı 
O öğlen vakti Erciş, gönülleri kahretti  
 
Duramadı Erciş, salladı hiç durmadan 
Koşturmaca başladı, tozla kaplandı her yan 
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Korkuyla doldu kalpler, çoğaldı feryat eden 
Sessizlikti sadece tozdan geriye kalan 
 
Suskundu tepeleri, karla kaplıydı dağlar 
Sokak boyu sessizdi, ürkekti tüm bakışlar 
Önce yavaş sonradan gür çıktı hıçkırıklar 
Sıyrıldı toz dumandan evler, yurtlar, odalar. 
 
Ağıtlar boy gösterdi sokaklarda kol kola 
Kitaplarla defterler dağıldı kaldırıma 
Sarıldı tüm Ercişli, canları kurtarmaya 
Kimi canlar sıkıştı, çıkamadı sokağa 
 
Ağıtlar dindi önce, sessizlik deldi günü, 
Yirmi dördü olmadan, yaş kapladı Erciş’i  
Gencecik öğretmenler uçamadı dışarı 
Kanatları kırılmış beyaz güvercin gibi  
 
Koştu Erciş, koştu Van, asker polis koşuştu, 
Erkeği, kadınları, çırpındı Anadolu 
Ağırdı demir beton, yerinden kalkmıyordu 
65 genç öğretmen göremedi akşamı. 
 
İlim, irfan aşığı vatan aşığı gençler 
Veda etti hayata elele birer birer 
Yetim kaldı çocuklar ağladı tüm sınıflar 
Sınıf duvarı gibi yıkıldı tüm umutlar 
 
Sallantının ardından buruk kaldı yürekler 
Kapandı yorgun gözler, kısıldı sessiz sesler 
Mahcuptu güneş söndü masum hayatlar, 
Son nefesini aldı gencecik öğretmenler 
 
Demet demet fidanlar düştü kuru toprağa 
Kalamadılar daha, sarıldılar duaya, 
Annem, babam, kardeşim diyemeden bir daha 
Kapandı soluk gözler derken son bir elveda 
 
Yüreğimiz kabardı donduk o Pazar öğlen 
Yas koktu Anadolu oynadı yer yerinden 
Her biri örnek oldu son dersinde hayatın 
Tozlu sayfalar kaldı gencecik öğretmenden 
 
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ŞİİRİ 
 
Yurtta sulh cihanda sulh budur bunun amacı 
Herkes mutlu olsundur olmasın savaş gayrı 
 
Lakin demek değildir yurduma el uzatsın 
Tüm insanlık kaynaşsın sevinsin tokalaşsın 
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Barış vardır herkesçe uygulandıkça dostça 
Savaş lazımdır ancak kast ederse canıma 
 
Barış yaşam demektir paralar gitmez boşa 
Savaş bir cinayettir düşülmedikçe zora 
 
Yurdumun üzerinde olmasın hiç bir kem göz 
Olursa dinlemem bak ne barış ne de bir söz 
 
DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ  
 
DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ 
 
Yarın hava bulutlu, Sağnak yağışlı cuma 
Piknik mangal gezinti hayal oldu pazara 
 
Güneşli perşembe günü, dikkat karayellere 
Poyraz, lodos ne zaman bakıver tahminlere  
 
Hava durumu olmasa ne yaparız piknikte  
Rüzgâr tahmini yoksa gidilmez seferlere 
 
Karlar düşer bembeyaz, ak pamuk olur her yan 
Okul yok diye sevinir sabah radyoda duyan 
 
Yola çıkan tedbirli, dönenler pek dikkatli 
Halimiz nice olur olmasa meteoroloji 
 
DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ  
 
Sis, yağmur ve fırtına 
Yakalanma bak sonra 
Hava durumuna bak 
Sonra çık sokaklara 
 
Meteoroloji demek 
Hava tahmini demek 
Yarın hatta sonrası 
Nasıl olacak demek 
 
Tahminleri tutarlı 
Sanki modern bir falcı 
En modern teknoloji 
Doldurur kulakları 
 
Şimşek, dolu, fırtına, 
Önceden haber sana 
Hava durumu dinle 
Kızmak yok tabiata 
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DÜNYA AIDS GÜNÜ  
 
Hastalık var sağlık var 
Türlü türlü bela var 
Macera arayana 
Sonunda hastalık var 
 
Nefis çeker zayıfsa 
Hele de paran varsa 
Söndürme ocağını 
İki kadeh rakıyla 
 
Yol yakınken gel vazgeç 
Nefsini tutmayı seç 
Doktora git utanmadan 
Vakit olmadan çok geç!! 
 
DÜNYA AIDS GÜNÜ  
 
Sağlığı korumalı 
Dikkatli olunmalı 
Kısa süren zevklerle 
Hastalık kapmamalı 
 
Bilimsel tecrübeyle 
Azalır riskler böyle 
Bakamazsın çevrene 
Kapacağın illetle 
 
Maceralar yaramaz 
Meraklısı uslanmaz 
Gel sen vazgeç bunlardan 
Kapan hiç ıslah olmaz 
 
Aids dünya illeti 
Söndürür haneleri 
Kaptıysan da vazgeçme 
Tedavi ol ivedi 
 
 
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ  
 
Dünyamız bizden yaşlı güçlü olsa da halen 
Taşımıyor bombayı, kimyasalı ve gazı 
Denizleri tertemiz herkese yetiyorken 
Kim kirletir bilmem ki çevreyi tabiatı 
 
Çevremiz evimizdir besin kaynağı gibi  
Kesmeyin ormanları yakmayın fidanları 
Sular temiz olmazsa kurur beden çam gibi 
Ormanları yemesin durdurun keçileri  
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Hava toz duman olmuş arabalar vızıldar 
Vapur bacalarından kurum yağar sokağa 
Sağlıklı yaşam için spor yapın çocuklar 
Denizi kirletmeyin çöp atmayın sokağa 
 
Fabrika bacaları tam zehir dolu bulut 
Onlar senin havandır kirlenen pervasızca 
Biraz daha yutarsan güzel günleri unut 
O zengin olacaksa gitsin başka kapıya 
 
Dört bir yanda kurulmuş telefon antenleri  
Kim ne zaman bıraktı dertli tüm mahalleli  
Zengin olurken biri tasası tüm evlere  
Çevre temiz olmazsa doğal yaşam nerede? 
 
 
DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI  
 
La fonten’le başladı 
Kitaplara yolculuk 
Konuşan hayvanları 
O zamanlar tanıdık 
 
Keloğlan bir masaldı 
Tertemiz yürekliydi 
Nasreddin hoca desen 
Akıl küpü insandı 
 
Kemalettin Tugcu’lar 
Merhamet öğretirdi 
Çocuklar vicdanlanıp 
İnsanları severdi 
 
Macera, yolculuklar 
Okurduk biz binlerce 
Deniz altı bin fersah 
Anlatırdık günlerce 
 
Yerlisi yabancısı 
Kalını en incesi 
Serüven macerayla 
Kitaplar bize dosttu 
 
Ders kitapları yokken 
Zaman çoktu onlara 
Çocukluk geçti derken 
Baktık vakit yok buna 
 
Hepsi bir şeyler kattı 
Öğretti yaşamayı 
Hayal etmeden olmaz 
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Kuramazsın yarını 
 
Ders başka masal başka 
Ayırmayı bilmeli 
Dersten kalan zamanda 
Masallar can simidi 
 
DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ 
 
DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ 
 
Çok eskiden beridir ilaç var yeryüzünde 
Bazen kuru bir yaprak bazen çiçek içinde  
Biz bilmeyiz ne nedir hazırlamazsa biri  
O yapar biz içeriz bazen acı gelse de  
 
Bazen Afganistan’dan bazen de Avrupa’dan 
Geldi hammaddeleri ta uzak diyarlardan 
Karışıp kaynattılar hap şekline soktular 
Bize kutuda sunup kurtardılar hastalıktan 
 
Eczacı kardeşler olmasa o ilaçlar olmasa 
Doktorlar ne yapardı eczaneler olmasa 
Hasta iken ararız her yerde köşe bucak 
Nerde buluruz deva gece nöbetçi olmasa 
 
TEK ADRES ECZANELER  
 
Sağlıkla estetikte 
Bakımda kozmetikte 
Gözlükte reçetede 
Tek adres eczaneler 
 
Baş ağrısı, kabızda 
Yüksek ateş, nabızda 
Tansiyon ve ağrıda 
Tek adres eczaneler 
 
Gece bile çalışır 
Yoksa bulur yaratır 
Üç kuruşa çalışır 
Tek adres eczaneler 
 
DÜNYA FELSEFE GÜNÜ 
 
İŞTE BUDUR FELSEFE 
 
Kainat ta evren de 
Kurulu bir düzende 
İşin sırrı dengede 
İşte budur felsefe 
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Felsefe bakış demek 
Boşluğu sezmek demek 
O’na göre düşünmek 
Arkasını hissetmek 
 
Farklı açılardadır 
Hayatın bakışları 
İnsan çok kez yanılır 
Anlamazsa kuralı 
 
Anlarsan yaptığını 
Kaparsın mantığını 
Felsefeyle yakala 
Hayatın anlamını 
 
DÜNYA FELSEFE GÜNÜ  
 
Felsefe bakıştır hayata 
Farklı açılar sunar 
Hayatın anlamına 
Farklı anlamlar katar 
 
Bana göre yeşilse 
Sana göre mavidir 
İnsan yaşar özgürce 
Düşünceler değişir 
 
Felsefe bir yaşamsa 
Kuralları konmuşsa 
İnsan bilir konuşmaz 
Ders değildir aslında 
 
DAHA İYİ YAŞAMAK 
 
UNESCO uygun gördü 
Ülkemin teklifini 
Oldu felsefe günü 
2002 den beri 
 
Felsefenin konusu 
İnsandır baş teması 
Sorgulamak hayatı 
Eleştirmek olanı 
 
İnsan değerlerini, 
Hayatın maksadını 
Sorgulamak yaşamı 
Felsefenin görevi 
 
Kuşkuculuk baş etken 
Daha iyi yaşama 
Eleştirisel düşünce 
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Faydası var yarına 
 
Hayata farklı gözle 
Başka açıdan bakmak 
Felsefenin gayesi 
Daha iyi yaşamak 
 
DÜNYA GIDA GÜNÜ 
 
DÜNYA GIDA GÜNÜ 
 
Dünya bizim evimiz 
Tüm uluslar kardeşiz 
Kimi aç kimi toksa 
Paylaşmayı biliriz 
 
Çok varsa israf etme 
Daha fazla eksene 
Etinden buğdayından 
Hep yüksek verim iste 
 
Düşün aç insanları 
İsraf sonu aynısı 
Bugün varken kıymet bil 
Planla yarınları 
 
DÜNYA GIDA GÜNÜ  
 
Dünya bizim evimiz iyi bakmalı ona 
Besleyip büyütmeli can vermeli toprağa 
 
Gıda üretmek için her zaman sulamalı 
Toprak verir cömertçe doyurur insanları 
 
Gıda temiz olmalı sağlık kuvvet vermeli  
Saf olmalı her gıda katıksız ve lezzetli  
 
İsraf etmeyin onu atmayın sokaklara 
Yemeyen var biliniz muhtaç olmayın sonra 
 
Yetiştirin sizlerde bahçenizde köşede  
Satın almayın öyle belgesiz marketlerde  
 
DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ 
 
GÜMRÜK ÖDEMEK GEREK 
 
Dünyanın her yerinde 
Mal alıp satmak gerek 
Mal ülkeye girerken 
Gümrük ödemek gerek 
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Ülkenin ekonomisi 
Dengeler kendisini 
Herkes uygun öderse 
Gümrük vergilerini 
 
DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ  
 
Yurt içi ve dışında pek çok mal var ortada 
Gemiler dolu bazen bazen uçak hangarlarında 
Karayolu bir yandan tren garı bir yandan 
Yağar her gün binlerce mal oradan oraya 
 
Yurdun içi bir başka dışı başka olmalı 
Fiyatlar değişmeli vergiler ona keza 
Gümrük demek bu demek ödenmeli vergisi  
Yoksa herkes vergisiz mala razı olmalı 
 
Gümrükte üç beş dakka geç kalsanız ne çıkar 
Vatan alacağı bu hepimize var çıkar 
Ödenmezse vergisi alınmasa bedeli  
Dolar yurdun toprağına vergisiz ucubikler 
 
Yapılmalı kontroller değmeli gözler mala 
Çıkarken bir başka girerken yurda başka 
Rahat etmeli herkes ödeyip vergisini  
Ver gümrüğünü peşin bak sen keyfine sonra 
 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
 
Kadın nesil demektir 
Doğurgan bir melektir 
Toplumun bir yarısı 
Herkesin annesidir 
 
O’dur bize can veren 
Soğuğa kanat geren 
Annelik duygusuyla 
Yemeyip te yediren 
 
Küçük büyük demeden 
Kız erkekmiş demeden 
Birdir beştir demeden 
Kadındır hep besleyen 
 
Yuvayı yapan kuştur 
Şefkatli gönlü hoştur 
Sevginin en yücesi 
Aşkların bestesidir 
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DÜNYA KİTAP GÜNÜ 
 
KİTAPLAR HAZİNEDİR 
 
Kitaplar hazinedir 
En güzel hediyedir 
Baş ucunda her zaman 
Sana en yakın eldir 
 
Okudukça anlarsın 
İncele tez kaparsın 
Kitaplar hayat yolu 
Mantığını kavrarsın 
 
Kitaplar sadık dosttur 
Aydınlanma yoludur 
Okumaktan vazgeçme 
Mutluluklar bonustur 
 
DÜNYA KONUT GÜNÜ 
 
DÜNYA KONUT GÜNÜ  
 
Konut yuva demektir, yuva yaşam demektir 
Aile bireyleri bu yuvada kardeştir 
 
Evsiz kalmasın kimse kalmasın sokaklarda 
Herkesin evi olsun ısınsın soğuklarda 
 
Konut sağlam olmalı insanı yaşatmalı 
Yıkılıp ilk depremde yana yaslanmamalı 
 
Derelerden uzakta, sağlam zemin olmalı 
Ne yapıp ne edip tetkikler yaptırmalı 
 
Yuva yaşam demekse yuva ucuz olmalı 
Kar amaçlı kişiler toplumdan atılmalı 
 
Sokaklarda kalanlar bitiverince birgün 
Hayal eder elbette her birey kendi evin 
 
DÜNYA KOOPERATİFCİLİK GÜNÜ 
 
DÜNYA KOOPERATİFCİLİK GÜNÜ  
 
Üretenler birleşir 
Üretim dengelenir 
Pazarlar ortak olur 
Azalır tüm masraflar 
 
Fiyatlar sabitlenir 
Güçler birleştirilir 
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Kooperatifler ile 
Alan veren sevinir 
 
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ 
 
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ  
 
Sen evinde sıcacık otururken sobanla 
Bil kaç kişi dolanır yeraltı karanlıkta 
 
Üç yüz dört yüz metrede eve aş almak için 
Ailesiyle birlikte birkaç güzel gün için 
 
Onlar fedakâr insanlar masum ve çalışkanlar 
Onlar ülkeye ve hayata, can kadar da yakınlar 
 
Sobanda yanan kömür, yüzükteki pırlanta 
Kapının sapı demir, sırtındaki o çanta 
 
Madenci onun adı yer altında çalışır 
Yüzü kapkara ama gururuyla dolaşır 
 
DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ  
 
Üstü başı tozlanmış 
Ev yoluna yollanmış 
Üç kuruş ekmek için 
Hayatı hiçe saymış 
 
Okuyan çocukları 
Evdeki yakınları 
Yollarını gözlerler 
Gözleri hepten yaşlı 
 
Buna yürek dayanmaz 
Zordur işi aldırmaz 
Evdeki ekmek bekler 
Boş oturmak yakışmaz 
 
MADENCİLER 
 
Yerin derinlerinde 
Kara elmas peşinde 
Çalışır madenciler 
Tehlikeler içinde 
 
Simsiyah suratları 
Risklidir hayatları 
Madenciler olmazsa 
Unutun sobaları 
 
Fabrikaya, evlere 
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Sanayiye çiftçiye 
Kömür, maden gerekir 
Okula, hastaneye 
 
Emeği çoktur bizde 
Çalışırlar zahmetle 
Madencilerin hepsi 
Layıktır övülmeye 
 
DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ 
 
MİMAR ELİNDEN ÇIKAR 
 
Dünyanın her yerinde 
İnsanlar evde yaşar 
Evlerin her yerine 
Mimarlar imza atar 
 
Önce sağlamlık gelir 
Depremlere karşılık 
Sonra güzellik gelir 
Mimar verir estetik 
 
Mimar elinden çıkar 
En güzel projeler 
Gece gündüz çalışır 
En çalışkan mimarlar 
 
DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ  
 
Taşları hale koyan, evi haneye sokan 
Güzelleyen o evi yaşama değer katan 
Bilimle sanatı aynı kareye koyan 
Mimardır bu dünyayı daha yaşanır kılan 
 
Düşünür estetiği çizer her bir kareyi 
Elektrik ve suyunu balkonu merdiveni 
Üç boyutlu gösterir aklından geçen evi  
Hem sağlam hem güzeldir kalemiyle çizdiği  
 
DÜNYA NÜFUS GÜNÜ 
 
DÜNYA NÜFUS GÜNÜ  
 
Nüfus insan demektir, o an yaşayan insanlar 
Köyde kentte ülkede nefes alan şahıslar 
Ülke insanla olur, insanla dolar caddeler 
İnsan kuvvet demektir bunu bilir bireyler 
 
Ülkemin insanı çok maşallah pek çalışkan 
Lakin nüfus arttıkça yetmiyor kese cüzdan 
Yapmak yetmiyor bazen bakmalı da bir yandan 
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Gel vazgeç sende artık üçten çok çocuklardan 
 
Nüfus artmalı elbet aileler olmalı 
Her sağlıklı annenin yavruları doğmalı 
Maksat çok çocuk değil yeterince yapmalı 
Yaptığın her çocuğa iyi yarın bırakmalı 
 
NÜFUS BÖYLE ARTTIKÇA 
 
Dünya hepimizindir 
İnsanlığın evidir 
Bir arada yaşamak 
Az nüfusla güzeldir 
 
Dünyanın kaynakları 
Doyurmaz karınları 
Nüfus böyle artarsa 
Unut sen yarınları 
 
Fakiri açlarıyla 
Yoksulu hastasıyla 
Gelecek var olamaz 
Nüfus böyle arttıkça 
 
DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ 
 
DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ  
 
Duman olmuş içersi 
Göz gözü görmez olmuş 
Ortada iki çocuk 
Duman altında kalmış 
 
Anne baba tüttürür 
Çocuklardan O’na ne? 
Bu garip çocukların 
Bu işte günahı ne? 
 
Dumansız ortamlarda 
Sağlık bulur çocuklar 
Dumanlı ortamlarda 
Sakat kalır yarınlar 
 
Tertemiz ciğerlerle 
Açılmalı doğaya 
İçine duman değil 
Çek hava doya doya 
 
Sen içersen o içer 
Yarının boşa gider 
Hem paran hem sağlığın 
Dumanla çöpe gider 
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Gel bugün kurtul ondan 
Zaman kazan yaşamdan 
Paran kalsın cebinde 
Vazgeçme yarınından… 
 
DÜNYA SU GÜNÜ 
 
DÜNYA SU GÜNÜ  
 
Kimi bir damlaya hasret su gibi.. 
Kimi sudan bıkmış sel gibi.. 
Kimi sudan can verir 
Su nedir bilmez kimi 
 
Dünya mavi gezegen su dolu dört bir yanı 
İçilir az bir kısmı içilmez bazıları 
Yeraltı yer üstünde kaynağı insanlığın 
Bir damla servet için kirletme insanlığı 
 
Bir damla yağmur düşer boy verir tüm fidanlar 
Ne canlı yaşar onsuz ne tabiat canlanır 
Su hayattır demişler olmaz susuz hiç bir şey 
Suyu israf edenler bir gün susamış kalır 
 
DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 
 
DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ  
 
Dünya bizim evimiz 
Hepimiz misafiriz 
Ne çok seversek onu 
O kadar güçleniriz 
 
Daha iyi yaşama 
Katılmalı yarına 
Eskiyi geliştirip 
Uyulmalı kurala 
 
Dereden yataklardan 
Kaçak yapılaşmadan 
Geçmeli modern tarza 
Hayatlar son bulmadan 
 
Çevre temiz olmalı 
İnsan yaşam bulmalı 
Daha seçkin yaşamlar 
Mavi yeşil olmalı 
 
İnsanlar ve kültürler 
Değerlidir güç ister 
Üst değil alt yapıyla 
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Uğraşsın seçilenler 
 
Evini ve bahçeni 
Temiz tut sen çevreni 
Şehir bizim dünyamız 
Pisletme caddeleri 
 
Gürültü hoş değildir 
Enkaz istenmeyendir 
Molozlar keyfe keder 
Yolları pisleyendir 
 
Komşunla iyi geçin 
Hayvanlara şans verin 
Hava kirletenleri 
Yerine ihbar edin 
 
Yasak kömür tüketen 
Kaçak akım kullanan 
Kimden ne çalar sanır 
Yolları çöplük yapan 
 
Milli servet herkesin 
Vergiler boş gitmesin 
Daha iyi yaşama 
Herkes merhaba desin 
 
 
DÜNYA TURİZM GÜNÜ 
 
DÜNYA TURİZM GÜNÜ  
 
Türkiye’min dört yanı cennettir, çiçekliktir 
Gelen giden kıskanır güzellere örnektir 
 
Turist bizim canımız bizlere misafirdir 
O’na iyi bakalım turist gelir demektir 
 
Turist gelirse eğer tanır dünya ve beşer 
Bilmeyen kalmaz kimse Türkiye neresidir? 
 
Medeniyet timsalidir örnek Türkler cihana 
Haydi, gelin birlikte tanıtalım dünyaya 
 
TÜRKİYE’M 
 
Türkiye’min dört yanı 
Denizle gölle kaplı 
Türklük kokar her yeri 
Altın kalpli insanı 
 
Gezecek müzesi var 
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Eğlenecek yeri var 
Buram buram medeniyet 
Türkiye’mde tarih var 
 
EBELER HAFTASI 
 
EBE’DİR GÜLEN SİMA 
 
Bazen evlerimizde 
Bazen hastanelerde 
Bebekler merhaba der 
Her gün binlerce kere 
 
Nerde yaşam başlasa 
Ebeler iş başında 
Doğan her bir bebeğe 
Ebedir gülen sima 
 
Kâh soğukta ayazda 
Kâh gece yarısında 
Ebeler koşup gelir 
Annelere yardıma 
 
EBELER  
 
Ben dünyaya gelirken 
Doktor yoktu yanımda 
Ne hastane ne ilaç 
Ebem vardı yanımda 
 
Annem çığlık atarken 
Babam volta atarken 
Ben dünyaya gelirken 
Ebem vardı yanımda 
 
İlk onu gördüm hayatta 
Duruyordu karşımda 
Terlemiş alınları 
Bakıyordu yakında 
 
Merhaba dedim dünyaya 
El salladım hayata 
Onunla hayat buldum 
Anneme kavuşmamda 
 
ENERJİ TASARRUFU GÜNÜ 
 
ENERJİ YAŞAM DEMEK 
 
Enerji yaşam demek 
Damarlarda kan demek 
Ülkenin damarları 
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Doğalgaz, maden demek 
 
Yer altı ve üstünde 
Her zaman ve her yerde 
Enerjine sahip ol 
Ara bul kullan sende 
 
Enerji herkesedir 
Tüm Türkiye içindir 
Boşa israf edersen 
Yarın zor geçecektir 
 
ENERJİ AYDINLIKTIR 
 
Enerji yaşam demek 
Yaşamın pili demek 
Hem kuvvet hem kudrettir 
Enerji para demek 
 
Yurdumun enerjisi 
İnsanıma yetmeli 
Boşa israf etmeden 
Kullanmalı dikkatli 
 
Enerji aydınlıktır 
Işıktır, petrol, gazdır 
Her türlü madenlerle 
Sanayiye hayattır 
 
Hiçbir şey sonsuz olmaz 
Hazıra dağ dayanmaz 
Enerjini kendin bul 
Sonra lamban hiç yanmaz… 
ENERJİ TASARRUFU  
 
Enerji ne demektir? 
Nerde nasıl yetişir? 
Enerji tükenince 
Neler yapmak gerekir? 
 
Varken bol kullanınca 
Boş yere harcayınca 
Biter kalmazsa bir gün 
Ağlamayın boşuna 
 
Tasarruf bir kazançtır 
Ucuza ısınmaktır 
Kaynakları kullanıp 
Ele muhtaç olmamaktır 
 
Varken dikkatli olmak 
Daha çok kaynak bulmak 
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Hepimizin görevi 
O’nu düzgün kullanmak 
 
ENERJİ TASARRUFU HAFTASI  
 
Enerji kaynakları 
Bu ulusun varlığı 
Kullanınca ne ala 
Yok olunca vay bana 
 
Türkiye’m cennet gibi 
İnsanı adam gibi 
Çalışkandır kendisi 
Bulur o enerjisini 
 
Çoktur diye sarf etme 
Param var diye gülme 
Bulamazsın benzini 
Gidemezsin işine 
 
Tutumlu kullan suyunu 
Değiştir şu huyunu 
Enerjine sahip ol 
Az öde akıllı ol 
 
ENGELLİLER HAFTASI 
 
BİZLER MUHTAÇ DEĞİLİZ SADECE ENGELLİYİZ 
 
Sizler gibi değilsem, yarım insan değilim 
Görmüyorsa gözlerim, hiç hissedemez miyim? 
Sağırsa kulaklarım, basmıyorsa ayağım 
Yoksa kolum, bacağım, sizlerden değil miyim? 
 
Zihnim kıt, aklım azsa, alay etmeyin benle  
Bakıp bakıp gülmeyin tekerli sandalyeme  
Yaşamı kolaylayın, zorlaştırmak yerine  
Siz olsanız n’olurdu, empati kurun bizle 
 
Doğuştan veya sonra, bunu ben istemedim 
Başa bunlar geldiyse, buymuş benim kaderim 
Sizden çok şey istemem, siz sağ olun yeter ki  
Beni biraz anlayın, ben buna müteşekkirim 
 
Bu hale geldi isem ben mi istedim bunu? 
İsyan etmem Rabbime o bilir has kulunu 
Ömür böyle geçecek, başa gelen çekilir 
Sizlerde tutun artık hoşgörünün yolunu 
 
Biz engelliler için barikatlar kurmayın 
Bize ait yerleri kapmaya çalışmayın 
Bizler muhtaç değiliz sadece engelliyiz 
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İnsan fazlası diye aşağılayıp kakmayın 
 
Bir engeli olanın çektiğini anlayın 
Benim gibi olana, güç verin, saygı duyun 
Merhamet değil sizden sevgidir beklentimiz 
Anlayış ve yardımı bizlere çok görmeyin 
 
Noksanımız olsa da, pekâlâ üretiriz 
Sırtta kambur değiliz, bu toplumun ferdiyiz 
Sadaka değil sizden destek ve iş isteriz 
Anlayış ve öncelik, sizden tek dileğimiz 
 
DÜNYA ÖZÜRLÜLER GÜNÜ  
 
Özür noksanlık demek 
Bir şeyi noksan demek 
Tamamen kül değiliz 
Noksan değiliz demek 
 
Göz, kulak, el, bacakta 
Bir fonksiyon noksansa 
Dünyanın sonu değil 
Uzuvlarımız yoksa 
 
BİZİ RUHSUZ SANMAYIN 
 
Engelsizim siz gibi 
Kendim yapabilirim 
Engel koymayın yeter 
Merhamet değil derdim 
 
Kendim yürür giderim 
Yollarda köprülerde 
Engel koymayın bana 
Yürüyen merdivende 
 
Aletle duyarım ben 
Kulağım duymasa da 
Baston gözüm sayılır 
Gözlerim görmese de 
 
Bizle dalga geçmeyin 
Bize engel olmayın 
Biz bir uzuv kaybettik 
Bizi ruhsuz sanmayın 
 
ENGELSİZSİNİZ 
 
Özürlüyüm ben 
Oturamaz, koşamam, 
Görmez belki gözüm, duymaz kulaklarım, 
Ya doğuştan böyleyim, ya sonradan oldum böyle  
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Farklıyım işte, farklıyım istemesem de… 
 
Engelli değilim ben, özürlü hiç değilim… 
Ben benim bu halimle, 
Yaşamaya can atan, yaşamaya çalışan 
Bu benim hayatım, 
Memnunum bu halimden. 
 
Yaşamak zorundayım, 
Gitmek, yemek, ulaşmak, alo demek zorundayım 
Merdiven çıkmak, karşıya geçmek, arabaya binmek zorundayım 
Engellerinizi aşmak zorundayım 
Yetişmek zorundayım… 
 
Merdivenler olmasa, 
Karşına çıkan dik yokuşlar olmasa, 
İnsanlar bir anlasa, alay etmeseler 
Çok şey istemiyorum sizlerden..asalak, böcek değilim ben..  
Ben insanım sizin gibi…sadece talihsizim.. 
 
Ne yaparsanız yapın bizleri unutmayın 
Biz kendimize yeteriz ayak bağı olmayın 
Acımayın, merhamet etmeyin, tanıyın, anlayın 
Bizler böyleyiz işte 
Bizi göz ardı etmeyin.. 
 
SİZLER ENGEL OLMAYIN 
 
Kâh görmez hiç gözlerim 
Kâh duymaz kulaklarım 
Yürüyemem siz gibi 
Tutmaz hiç ayaklarım 
 
Aklım kendime yetmez 
Dilim laf söyleyemez 
Yürüyüp koşturamam 
Elimden bir şey gelmez 
 
Engelliysem ne olur? 
Değişmese ne olur? 
Azimli engelliye 
Dünya bir cennet olur.. 
 
Sokaklarda dilenmem 
Merhamet hiç istemem 
Sizler engel olmayın 
Başka bir şey istemem… 
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EROZYONLA MÜCADELE HAFTASI 
 
EROZYON  
 
Ormanın tarlaların 
En verimli toprağı 
Yağmurla gider elden 
Varlığı bu vatanın 
 
Tarım arazileri 
Çiftçilerin emeği 
Erozyonla kaybolur 
Milletin sermayesi 
 
ÇÖLLEŞİNCE YAMAÇLAR 
 
Çölleşince yamaçlar 
Yağmura hassas olur 
Kesilince ormanlar 
Toprak selle bir olur 
 
En verimli bölgeler 
Sellerle akar gider 
Erozyon söker alır 
Vatanı göle döker 
 
Yanmasın hiç ormanlar 
Kesilmesin fidanlar 
Onlar toprağı tutar 
Mahvolmasın tarlalar 
 
Erozyonla her sene 
İller gider denize 
Yer kalmaz hiçbir yerde 
Ekmeye ve biçmeye 
 
TOPRAK 
 
Sen güzelsin, nimetsin, bereket timsalisin 
Sağ ol şefkatli sıcak sarı kolların için 
 
Teşekkür olsun sana sarı ekinler için 
Minnet sana yemyeşil geniş meralar için 
 
Evime temel sensin, tabağım senle dolar 
Gölge seninle olur, diz çöker tüm bulutlar 
 
Mevsimler sana bağlı, yağmur sözünü dinler 
Kirlenirsen ey toprak dünya hali ne olur? 
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ETİK GÜNÜ 
 
NE VAR AZCIK KAZANSAN 
 
Etik ahlak demektir 
Güzel işler demektir 
Kimseyi kandırmadan 
Dürüst olmak demektir 
 
Yaşamda ticarette 
Devletin işlerinde 
Dürüst olmak demektir 
Her türlü faaliyette 
 
Ahlaklı güzel insan 
Ne var azcık kazansan 
İşler daha düzelir 
Vergini tam yatırsan 
 
ETİK GÜNÜ  
 
Etik ahlak demektir insana saygı demek 
Güzel ahlak olunca söylemeye ne  gerek 
 
Çalışmalı her ferdim canıyla var gücüyle  
Hediyeler olmasın rüşvet olmasın diye  
 
Komşusuna borç takan var iken yok diyenler 
Bir gün gelip kalacak insan eti yiyenler 
 
Kaliteli mal satan kasası para dolsun 
İnsanları kandıran para diye dert bulsun 
 
Her ne iş yaparsan yap ol hayatta samimi  
Kaliteli hizmet ver hakkın olmasın zayi  
 
Toplumuna örnek ol insan gibi yaşatıp 
İnsanlığa kötü mal yüksek fiyat satmayıp 
 
 
GAZİLER GÜNÜ 
 
GAZİLER GÜNÜ 
 
Bugün 19 Eylül 
Atamın gaziliği, gazilerimin gaziliği  
Vatanın gaziliği bugün kutlanıyor…. 
 
Bugün gurur günü, 
Bugün göğsünü düşmana siper eden, 
Vatan için ölmeye koşan, 
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Ölmeye heves duyan kahramanlar günü 
 
Kahraman gaziler bayramı bugün.. 
Edirne’den Ardahan’a kadar dört yanında vatanın 
Kanını, gözünü, kulağını, kolunu, 
Bacağını feda eden gazilerin bayramı 
 
Şehit kan kardeşlerinin, 
Gazilerin bayramı bugün, 
Vatana hizmet eden O’nun efendisidir ya 
Bugün daha başka efendisidir yurdun 
Korkusuz, kahraman, şanlı gaziler 
 
UZVUN KALDI HATIRA 
 
Kolunu vermiş vatana 
Selam sana ey Ata 
Kurtardın memleketi 
Yol vermedin düşmana 
 
Canın sende kalsa da 
Uzvun kaldı hatıra 
Vatan sana minnettar 
Dik tut başın gururla 
 
Bu toprak kanlarınla 
Uzvunla kaplandıkça 
Geçemez hiçbir düşman 
Toprak döner VATAN’a 
 
GENÇLİK HAFTASI 
 
GENÇLİK HAFTASI  
 
Daha dün bir çocukken 
Bebekken önceleri 
Bak büyüdün şimdiden 
Güçlendi iki kolun 
 
Ermez değildir aklın 
Üşenmek neme lazım 
Gençsin enerji dolu 
Adısın geleceğin 
 
Sağlam kafa ve vücut 
Lazım sana yarına 
Aile kurup sende 
Atılırsın hayata 
 
Zindesin, kuvvetlisin 
Boş geçirme zamanı 
Meyvesi bak her yerde 
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Çalışma öğrenmenin 
 
Onur, gurur, dikkatle 
Öncüsüsün ülkenin 
Boş geçirme zamanı 
Faydası yok üşenmenin 
 
Çalış çabala durma 
Ver okulun hakkını 
Durmak zamanı değil 
Üret, yeşert yarını 
 
Gençlik kalıcı değil 
Yaşlılık pek yakında 
Boş hevesle tüketme 
Gençlik öz malın değil 
 
Şerden itten uzak dur 
Kirletme ellerini 
Pırıl pırıl bir gençsin 
Göster şimdi kendini 
 
Ülke sana emanet 
Tembelliğe veda et 
Eğlence hoştur ama 
Çalışmak bir ibadet 
 
 
GİRİŞİMCİLİK HAFTASI 
 
GİRİŞİMCİLİK HAFTASI  
 
Hazıra dağ dayanmaz 
Kolaya kimse kanmaz 
Geniş düşün farklı ol 
Geri duran kazanmaz 
 
Güvenini tazelensin 
Yüreğin hep kıpraşsın 
Bilmesen de bir dene 
Adın kahraman olsun 
 
Yatırım yap baki kal 
Memlekete şöhret sal 
İstihdam seninkisi 
Hem kazan hem sevap al 
 
İlerlemek güç ister 
Girişimci ruh ister 
Medeniyet dediğin 
Atılgan ruhlar ister 
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GİRİŞİM İLİM DEMEK 
 
Girişken olmak demek 
Kendine güven demek 
Girişimci olmayan 
Geride kalır demek 
 
İlerlemek hayatta 
Her gün büyümek demek 
Başarı tam burada 
Girişim ilim demek 
 
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ 
 
GÜN GELİR DOSTUN OLUR 
 
Hayvan can taşıyandır 
İnsanlara sadıktır 
Evcili yabanisi 
Bu dünya ortağıdır 
 
Yaşam o’nunda hakkı 
Nefes o’da almalı 
Faydası var zarar yok 
Hayvan sana yardımcı 
 
Sevmesen de uzak dur 
Gönül koyma ne olur 
Ağzı var dilleri yok 
Gün gelir dostun olur 
 
Eziyet edenlere 
Yıkıp geçirenlere 
Asla taraftar olma 
Hayvanı ezenlere 
 
Hayvan sevenden korkma 
Hayvandan uzak kalma 
Asıl düşman insandır 
Hayvan insana kanma.. 
 
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ŞİİRİ 
 
Hayvanlar tabiattır 
Ormanda ve evlerde 
Koruyalım onları 
Onlar insan dostudur 
 
Eziyet hiç etmeyin 
Ağzı var dili yoktur 
Canlarını yakmayın 
Ne suçu var onların 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 126 
 

 
Yabaniler ormanda 
Avlanır kendi çapında 
Aç olmasa kükrer mi? 
Koca aslan boyunca 
 
Evcilleri pek yaman 
Besleriz zaman zaman 
Evlere sokmasak ta 
Yanımızdalar her an 
 
Onlar hep yanımızda 
Sokakta ve parklarda 
Şirin şaklaban bazen 
Bazen küser aman da.. 
 
Ama malesef bazen 
Eziyet edenler var 
Yokuş çıkan atları 
Kırbaçlayan kalpsiz var 
 
Evcili ve evsizi 
Onlar bizim canımız 
Olmasaydı hiçbiri 
Ne olurdu halimiz 
 
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ  
 
Her biri masum bir can, dertleri açlıkları 
Soğuktan, yağmurlardan yanar en çok canları 
Zararları yok size, dertleri aç kalmamak 
Bir tas yemek, azcık su ile kaynar kanları 
 
Hür ve mutlu gezinsin bırakın zavallılar, 
İnsanlık merhamettir, ölmesin oynaşsınlar, 
Dünya ortak malımız, nimeti veren Allah 
Sokak hayvanlarını bırakın yaşasınlar 
 
Biraz sevgi, az oyun, sizden bekledikleri  
İlginiz yeter artar, çok değil dilekleri, 
Zulmedip, eziyetle yakmayın canlarını 
Ağzı var dili yoksa yok değil ya hisleri 
 
Veteriner kontrolü yeter artar güvene  
Bir kuyruk sallaması yetmez mi tebessüme  
Sizden sevgi isterler, ilgidir istekleri 
Değer mi hor davranmak, yakışır mı kişiye  
 
Sevmeseniz de olur zulmetmeyin yeter ki  
Okşamayın başını zorlamaz kimse sizi  
Korkmayın ısırmazlar düşmanlık etmezseniz 
Onlarda bilir elbet seveni sevmeyeni 
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İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI  
 
Doğanın harikası 
İnsan yaşam maksadı 
İnsanın yaşam için 
Korunmalı hakları 
 
Zayıflarla güçsüzler 
Zenginlerle güçlüler 
Hayat eşit olunca 
Döner bütün dişliler 
 
Demokrasi çağdaştır 
Hakları korumaktır 
Eşitlik ve adalet 
Demokratik olandır 
 
Devletler hür olmalı 
Tüm haklar korunmalı 
Üniter devlet için 
Haklar eşit olmalı 
 
Zayıfla, olmayanlar 
Aynı havayı koklar 
Adaletten sapınca 
Zincirler boşa çıkar 
 
İnsanlar hür olmalı 
Serbestçe dolaşmalı 
Başkasının hayatına 
Girmek yasak olmalı 
 
Telefon dinlemeler 
Siyasetçiden menler 
Medyaya boş engeller 
Yaşamayı zedeler 
 
Özgür ortam denince 
Demokrasi denince 
Anlama sınırsızca 
Kişi zarar görürse 
 
Hür ve insanca yaşa 
Dokunma mazlumlara 
Devlete ve topluma 
Kusur etme saygıda 
 
Kurallar herkes için 
Eşitlik bizim için 
Yapacak bir şeyin yok 
Senden güçlüler için 
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İNSAN HAKLARI  
 
Yaşamın gayesidir korumak tüm hakları 
İnsandır kâinatın en değerli varlığı 
İnsanlık değeridir özgürlük ve irade 
Sadece bir söz değil insanların hakları 
 
Demokrasi, özgürlük modern yaşam kuralı 
Eşitlik ve adalet mutlaka sağlanmalı 
Bu dünya insanların, evidir yarınıdır 
Mutluluk ve refahı sağlar insan hakları 
 
Bireyler ve toplumlar, özgürlükte birleşir 
Yaşamı güzel kılan kardeşliktir, ümittir 
Dünya herkese yeter, para gaye değildir 
Maksat insanca yaşam, gerisi nafiledir 
 
Fakirin, engellinin, farklı düşünenlerin 
Kadınların, kızların, köylü Ayşe teyzenin 
Herkesin hakkı eşit, tümünün hakları var 
Bu hakları korumak görevidir devletin 
 
İnsanlık yaşadıkça korunmalı bu haklar 
Temel hak ve hürriyet yaşamı güzel kılar 
Doğusu ve batısı eşittir bu vatanın 
Haklar eşit olursa kalpler huzurla dolar 
 
İnsana en zor gelen yapılan haksızlıktır, 
Haklar zayi olunca, yaşam umutsuz kalır 
Bir olmak, insan olmak, güzel yaşamsa gaye  
Haklara riayetle sevgi , saygı kazanır 
 
Sende hakları savun, susma haksızlıklara 
İnsanım dersen şayet karşı dur karanlığa 
Garibin, fakirlerin, cahilinde hakkı var 
Haksızlıklar düşmandır insanca yaşamaya 
 
Hak sadece belli bir kesimin malı değil, 
Zenginler ve güçlüler, herkesten farklı değil  
Hak, adalet, özgürlük, insanca yaşam demek 
İnsan hakları demek sadece bir laf değil  
 
 
IRK AYRIMI İLE MÜCADELE GÜNÜ  
 
NE ÇIKAR TEN RENGİNDEN 
 
O siyah sen beyazsın 
O kısa sen uzunsun 
Aranızda hiç fark yok 
Farklı yerde doğmuşsun 
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Güneşe yakınlarsa 
Yağmura hasretlerse 
Ne çıkar ten renginden 
Çölde yaşıyorlarsa 
 
O’da insan sen gibi 
İki tane gözleri 
Burnu koca olsa da 
Nefes alır biz gibi 
 
Maksat insan olmak ta 
İnsanca yaşamakta 
Dünyaya hizmet edip 
Barışa bağlanmakta 
 
Ten rengi farklı olsa 
Gözleri çekik olsa 
Ne çıkar görüntüden 
Kalbi tertemiz olsa 
 
ULUSLARARASI IRK AYRIMI İLE MÜCADELE GÜNÜ  
 
Ben beyaz sen siyahsın, sen sarı ben esmerim 
Tenim ne fark eder ki sen gibi bir insanım 
 
Ben burda doğdum sen orada büyüdün 
İçindeki umudu belki burda büyüttün 
 
Şartlarımız farklıysa suçu ne ırklarımın 
İnsan yaşam demekse ne anlamı var bunun? 
 
Saçım kıvır kıvırsa iklimdendir tozdandır 
Tenim kara olduysa yakıcı güneştendir 
 
Sen deniz kıyısında kıvrılırken plajda 
Ben deniz hiç görmedim inanması zor ama 
 
Zengindir senin halkın benimkiler pek fakir 
Arabamız yok bizim akşam yemek nicedir 
 
Doktor kreş bilmem ben buralarda pek olmaz 
Akşam tiyatro bale istesen de bulunmaz 
 
Okul olsa da gitsek öğrensek dünyaları 
Senin gibi evim yok bırak sen odaları 
 
Hastalık diz boyuysa ben yapmadım bilemem 
Suçum burda doğmaksa kabulüm laf diyemem 
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İŞ GÜVENLİĞİ HAFTASI  
 
HAYAT ACELE ETMEZ 
 
İşini iyi öğren 
Vücuduna sahip çık 
Önce emniyeti al 
Sonra çatılara çık 
 
Dikkatli ol her zaman 
İstersen biraz geç kal 
Kaza gelirim demez 
Emniyetli yerde kal 
 
Ehliyetin olmalı 
Yaptığın her bir işe 
Bilgilerin uymalı 
Uğraştığın şeylere 
 
Kafa dağınık olmaz 
Kaza şakaya gelmez 
Aceleyle iş olmaz 
Hayat acele etmez 
 
İŞ KAZALARI 
 
Önce emniyet gerek 
Her işin ilk başında 
Tedbir almak gerekir 
Şantiyede, depoda 
 
İhmal, tembellik, uyku 
Kazalara davettir 
Vazgeçme, erteleme 
Önce tedbir gerektir 
 
Yükseklere çıkınca 
Kendini güvene al 
Bilmiyorsan dokunma 
Hep yaşa sağlıklı kal 
 
Dikkatini toparla 
Baret yoksa çalışma 
Kendini işine ver 
Bozuksa hiç kullanma 
 
Çok güven zarar verir 
Şüphe etmek gerekir 
Tedbir canlar kurtarır 
Kaza aniden gelir 
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Sigortasız çalışma 
Bekleyenleri yakma 
Hanım, çocuk bak evde 
Onları yetim koyma 
 
Patronsan tedbiri al 
Yanmasın masum canlar 
Üç kuruş haram için 
Sönmesin bak ocaklar 
 
Arkadaşın dalgınsa 
Yaptığı iş yanlışsa 
hemen ikaz et yetiş 
Ehliyeti hiç yoksa 
 
Yetkin yoksa elleme 
Tehlikeyi yelleme 
Kaza gelirim demez 
Ani biner tepene 
 
Yarınlara sağlıkla 
Kazasız, mutlulukla 
Ulaşmak çaba ister 
Dikkat iş kazasına 
 
KAZA GELİYORUM DEMEZ  
 
Kıyma yazık canına 
Emniyet gelir önce 
Ne kaldı şuracıkta 
Akşam eve gitmeye 
 
Tak önce başlığını 
Ver kendini işine 
Bırak dalga şamatayı 
Sağlam git ailene 
 
Yükseklere dikkat et 
Basamaklara dikkat 
Gözlerini uzak tut 
Dişlilere iyi bak 
 
Makinenin dili yok 
Araçlar vızır vızır 
Ustasın tamam ama 
Kazanın şakası yok 
 
Elektrik görünmez 
Kaynak yakar affetmez 
Kol gitti mi dikilmez 
Emniyetten dönülmez 
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KABOTAJ VE DENİZ BAYRAMI  
 
Denizlerde hakkımız kurtuldu kabotajla 
Denizcilik bayramı ilan oldu sonunda 
Bitti kapitülasyon kurtuldu tüm Türkiye  
Kurtuluş mücadelemin ışığı kabotajla 
 
Denizlerdeki zarar giderildi böylece  
Giderildi böylece yapılan haksızlıklar 
Cumhuriyet pek yaman, bir zafer daha bize 
Atam önder olunca biter tüm yanlışlıklar 
 
KIZILAY HAFTASI 
 
KAN VERMELİ SIKLIKLA  
 
Sağlık için daima 
Kan vermeli sıklıkla 
Hem taze kan üresin 
Hem muhtaçlar sevinsin 
 
Kan lazım hastalara 
Ameliyat olana 
Eğer bugün vermezsen 
Bulmazsın arayınca 
 
KIZILAY HAFTASI ŞİİRİ 
 
Kızılay umut demek, içten tebessüm demek 
Hastaya lazım olan kan, organ, dost el demek 
Sağlıklıyken bağış yap, lazım olur hastayken 
Kızılay hastalara koşturan banka demek. 
 
Ameliyat ve kaza her an herkese gelir 
Yarınları düşünüp tedbir almak gerekir 
Bugün sağlıklı olsan yarınların ne malum 
Hastaneye düşünce önce Kızılay gelir 
 
Toplum bir ailedir, yardımlaşmak gerekir 
Hasta olmasa insan yine yardım edilir 
Sevaptır, iyiliktir, sağlıktır bu yardımlar 
Aile fertlerinin hepsi kardeş demektir 
 
Kızılay dost elidir, yardımları yönetir 
Bulur, depolar, sunar, hızır gibi yetişir 
Hastanın yaralının imdadına o koşar 
Kızılay yarınları dünden bilmek demektir 
 
Kan vermek sağlıklıdır, organ vermek ha keza 
Kızılay devlet eli sayılır bu anlamda 
Hastalar Kızılay’la can bulur, şifa bulur 
Kızılay dost elidir yetişir imdatlara 
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BİÇARE KAN ARAMA 
 
Kızılay can dostudur 
Sıcak tutan bir posttur 
Isıtır kalbimizi 
En acı gün dostudur 
 
Yakacak, ilaç, ekmek 
Tır dolusu yiyecek 
Gönderilir ilk anda 
Acılar tükenecek 
 
Felaket yokken daha 
Kan ver sende unutma 
Yarın lazım olunca 
Biçare kan arama 
 
KAN VEREN CAN VERİRMİŞ 
 
Kan veren kan bulurmuş 
Kan veren can verirmiş 
Bugün kanını veren 
Yarın umut bulurmuş 
 
Kanı sağlam olanın 
Vücudu sağlam olur 
En beklenmeyen anda 
Herkese lazım olur 
 
Bugün çok sağlıklıyken 
Kan yatırın bankaya 
Yarın lazım olunca 
Çekiverin kolayca 
 
Kızılay bu yüzden var 
Hem sana hem de bana 
İlaç, aş, battaniye 
Verir her ne lazımsa 
 
Gelin hep bir olalım 
Kızılay’a koşalım 
Verdiğimiz destekle 
KIZILAY’cı olalım 
 
TÜRK KIZILAY’I  
 
Afette felakette 
Koşar Türk Kızılay’ı 
Yurt içi ve dışında 
Sarar yaralarını 
 
İnsan olsun fark etmez 
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Yardım iste yeter ki 
Uzak yakın fark etmez 
Koşar Türk Kızılay’ı 
 
KADIN HAKLARI GÜNÜ 
 
KADIN HAKLARI 
 
Ana gibi yar olmaz demişler demesine  
Kadın gibi dost olmaz sevmesini bilene  
Doğurmasaydı annen olur muydun dünyada 
Kadın her şeye layık bilsen de bilmesen de  
 
Kadın bir alet değil kullanıp ta atasın 
Kadın bir mal değil para verip alasın 
Kadın bir eşya değil üstüne üç katasın 
Kadın senin geleceğin aklında hep tutasın 
 
KADIN HAKLARI GÜNÜ 
 
Kadın varoluş yolu 
İnsanlık kurtuluşu 
Yeni nesil ona denk 
Kadın yaşam devamı 
 
Analarla bacılar 
Erkeğe onlar bakar 
Erkek hakkı nelerse 
Kadın da onu sorar 
 
Eşitlik ve adalet 
Kadınlarda asalet 
Kadın hakları demek 
Kalkınır demek millet 
 
Kadınlara saygıda 
Kusur olmaz hayatta 
Kadınlar gonca güldür 
Kırılırlar kolayca 
 
Şiddet barbarlık yolu 
Kırar kanadı kolu 
Aile içi bağlarda 
Görünür yolun sonu 
 
Kadınlara saygıda 
Hakkını tanımada 
Eksik noksan olamaz 
Kadınlar bu toplumda 
 
Yükselirken semaya 
Bir taraf yerde kalsa 
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Ulus bütün olur mu? 
Varılır mı yarına? 
 
KANSERLE SAVAŞ HAFTASI 
 
SİGARADAN UZAK DUR 
 
Kanser bir hastalıktır 
Kader değil kazadır 
Sakınmayı bilirsen 
Yaşlı daha yakındır 
 
Sağlıklı yaşam için 
Kanser olmamak için 
Zararlı nesnelerden 
Uzak kal kendin için 
 
Bazen tesadüfse de 
Kanser gençken gelse de 
Korunmayı bilerek 
İyilik et sen kendine 
 
Sigaradan uzak dur 
Spor senin dostundur 
Organik sebzeler ye 
Stres sonu ziyandır 
 
Temiz hava ilaçtır 
Süt, yumurta devadır 
Çok güneşte kalmazsan 
Kanser riskin en azdır 
 
NATO GÜNÜ 
 
NATO BARIŞ YARATTI 
 
Kuzey Atlantik Paktı 
Korur tüm ulusları 
Dünyanın askerleri 
NATO barış yarattı 
 
Dünyanın her yerinde 
Kosova’da Hersek’te 
Medeniyet simgesi 
Barışta ve seferde 
 
DÜNYA KOOPERATİFCİLİK GÜNÜ  
 
Bir olup birlik olmak 
Birlikten güç çıkarmak 
Üretici maksadı 
Bir kooperatif kurmak 
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Köyde kentte kırsalda 
Sanayide tarımda 
Birleştirip imkânı 
Çıkar yol kaynaşmakta 
 
Ucuza satmak olmaz 
Elde bırakmak olmaz 
Kooperatif gayesi 
Herkese kazandırmak 
 
Yok yere satılana 
Tarlada çürüyene 
Çaredir kooperatif 
Malı satamayana 
 
Bir olmanın vaktidir 
Kooperatif çaredir 
Birleşince kuvvetler 
Doğar büyük şirketler 
 
Ekonomi kalkınır 
İnsanlar akıllanır 
Mal ucuza alınır 
Üretenler kazanır 
 
GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI  
 
Dünyanın dört bir yanında 
Güzel çirkin her anda 
Haberler hep onlarda 
Her saat iş başında 
 
Bazen maç, bazen kavga 
Ne var demeyin bunda 
Kar, sıcak ve rüzgarda 
Koşturun sokaklarda 
 
Haber yapan onlara 
Haber kovalayana 
Doğruyu yansıtana 
Alkışlar hür basına 
 
Milletin nabzı onda 
Havanın seyri onda 
Reklam, haber, piyasa 
Hepsi çağdaş basında 
 
Doğruyu bulmayana 
Haberi saklayana 
Yalnış haber yapana 
Yuh olsun saptırana 
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KÜTÜPHANELER HAFTASI  
 
KİTAPLARIN DÜNYASI 
 
Eski kâğıt kokusu 
Tozla güneş ışığı 
Hiç ama hiç yüksünmez 
Kütüphane aşığı 
 
Kütüphane içinde 
Raflarda numaralar 
Herkes sessiz çalışır 
Masalarda insanlar 
 
Kütüphane her yerde 
Derin bilgi yuvası 
Ne kadar saf ve temiz 
Kitapların dünyası 
 
TOZLU RAFLARDA 
 
Hatırlarım eskiden 
O çok eski günlerden 
Öğretmen ödevleri 
Verirdi kütüphaneden 
 
Hafta sonu olunca 
Giderdik doğrucana 
Her ne ödev lazımsa 
Başlardık aramaya 
 
Yaşlı bir teyze vardı 
Bembeyazdı saçları 
Buyrun ve bakmıştınız? 
Ne lazımdır sorardı 
 
Resimler, makaleler 
Türlü türlü belgeler 
Her şey tamam olurdu 
Birleşince kuvvetler 
 
Kitap saman kokardı 
Tozluydu araları 
Bilgileri yazarken 
İçimiz hoş olurdu 
 
Akşam eve gelince 
Ödevimiz bitince 
Oynamaya giderdik 
Gönülden geldiğince 
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KÜTÜPHANE 
 
Kütüphane bizlere 
Derslere ödevlere 
Her zaman lazım olur 
Ayrıntı isteyene 
 
Değişik kaynaklardan 
Dünyadan ve de yurttan 
Haberler çeşitlidir 
Kitaptır adam yapan 
 
Bilgiler hiç eskimez 
Gitmeyenler bilemez 
Kitabın tozlu rafı 
İnsana ağır gelmez 
 
LAİKLİĞİN ANAYASAYA GİRMESİ  
 
Laiklik iradeyle Allah’a iman demek 
Kimse olmaz arada Kullar hep hürdür demek 
İbadet kişiye has olmaz ayıp kınamak 
Yapana sevabı çok yapmayan bilir demek 
 
Devlet işi farklıdır işte çalışmak gerek 
İş zamanı olur mu gidip ibadet etmek 
Devletin kuralları adil ve demokratik 
Budur işin kuralı “İş zamanı iş yapmak” 
 
Devletler kanunlarla kurallarla iş yapar 
Devletin menfaati el üstünde tutulur 
Her insan çalışmalı aldığı maaş kadar 
Hakkını vermez isen maaş boğazda kalır 
 
Müslüman olmayanla iş yapmamak olur mu? 
Sadece Müslümana hizmet etmek olur mu? 
Devletin kuralını hiçe saymak olur mu? 
Bağnaz düşüncelerle iş yürütmek olur mu? 
 
Anayasa ne derse devletin dengi odur 
Kanun nasıl isterse doğru olan tam budur 
İbadet insana has, devlet bu toplumundur 
Devletin organları bekleyenle doludur 
 
Hür devlet düzeninde refah hep yüksek olur 
Medeni toplumlarda her sesten insan olur 
İbadet kişilerce devlet milletçe olur 
Laik devlet her zaman güçlü kuvvetli olur… 
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LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI 
 
Kan kanseriyle yaşam 
Kolay olmuyor akşam 
Hastalık başımdaki 
Ah bir sağlıklı olsam 
 
Suçum yok pis değilim 
Kırık değil ellerim 
Kimselerle derdim yok 
Suç işlemiş değilim 
 
Umudum tükenmezse 
Hastalık gelişmezse 
Gün olur birlik olur 
Oynarız hep birlikte 
 
MEB VAKFI KURULUŞ GÜNÜ 
 
Bugün on dokuz şubat 
Vakfın kuruluş günü 
Vakfın destekleriyle 
Yaşar okul her günü 
 
Veliler öğretmenler 
Destek olup anmalı 
Öğrenmek çok pahalı 
Herkes yardım yapmalı 
 
Devletin imkânları 
Her yere yetişemez 
Gönüllü yardımlarla 
Okullar hiç tükenmez 
 
Eğitim geliştirmek 
Ders kitabı sağlamak 
Vakfın amaçlarıdır 
Okulları onarmak 
 
Başarılı çocuklar 
Öne çıkan okullar 
Vakıftan ödül alır 
Bununla gururlanır 
 
Okullar arasında 
Yarışmalar yapılır 
Vakfın himayesinde 
Rekabet yaratılır 
 
Kaynak olun sizlerde 
Destekleyin cömertçe 
Bağışlar yardımlarla 
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Yatırın geleceğe 
 
MİLLİ EĞİTİM VAKFI KURULUŞ GÜNÜ  
 
1981 yılında 19 Şubat sabahı kuruldu MEB’in vakfı 
Görevi hem öğrenci hem öğretmen kaynaklı 
 
Ders araç gereçleri temin eder dağıtır 
Başarı gösterenlere hediyeler uzatır 
 
Onarır okulları yapar dersliklerini  
Sevindirir gariban dul yetim öksüzleri  
 
Ödüllendirir seni gösterirsen başarı 
Yarışmalar yaparak özendirir insanı 
 
MEB vakfı adı onun milli eğitim amacı 
Yaratır her karnede en büyük dünyaları 
 
OKUMA BAYRAMI ŞİİRİ 
 
Dağıldı bak bulutlar 
Yok oldu karanlıklar 
Okumaya başladım 
Kolay oldu zorluklar 
 
Artık cahil değilim 
Kendime tam yetenim 
Öğrenecek çok şey var 
Hemen bilmek isterim 
 
Bilmezsen hiç okuma 
Hayat zor yazın yoksa 
Bir kitap veya saat 
Korku okumayana 
 
Bu okuma bayramı 
Tanıyalım dünyayı 
Okulu seviyorum 
Tanıtıyor hayatı 
 
OKUMAK İSTİYORUM  
 
Daha yıllar var önümde büyümek için 
Koşturmacası için hayatın küçüğüm hala 
Okumak, anlamak, tanımak istiyorum 
Evlenmek, ev’de olmak bir ceza 
 
Ne olur çok görmeyin, bırakın okuyayım 
Söz bak harçlık istemem, kalmam işten de geri  
Gün gelir zengin olur para veririm size  
İnsan olmak okumak, tanımaktır gerçeği  
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Daha küçük çocuğum umutlarım diz boyu 
Hayalim adam olmak, layık olmak Ata’ma 
Amacım insan olmak, yönetmek geleceği  
Küçücük yüreğimle, hakkım var okumaya 
 
ORGAN NAKLİ HAFTASI  
 
NE MUTLU BAĞIŞ YAPANA 
 
İnsan yaşar sağlamsa 
Kanadı kolu tutarsa 
Ayakları basarsa 
Organları tamamsa 
 
Gün olur beden solar 
Kalp çarpmaz yüzü solar 
Bir minik organ arar 
Yaşamak için dualar 
 
Öbürü can verirken 
Yaşatacaksa verirken 
Organ hediye ederken 
Ne çıkar can vermekten 
 
Cennettir onun yolu 
Yaşatırsa bir çocuğu 
Ana baba minnet dolu 
Organ verene ne mutlu 
 
 
ORGAN NAKLİ HAFTASI ŞİİRİ 
 
Bu yemyeşil gözlerin 
Sağlıklı böbreklerin 
Toprak mı olsun senle 
Sevgi dolu yüreğin 
 
Kimse istemez ölmek 
Ölüp te toprak olmak 
Bir gece erken yatıp 
Sabaha uyanmamak 
 
Ailenin adını 
Sevenin sevdasını 
Yaşatırsın belki de 
Verince organını 
 
Gel sen organını ver 
Daha canlıyken can ver 
Hatıran çok yaşasın 
Kalanlara umut ver 
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ORGAN NAKLİ HAFTASI 
 
Bugün sağlıklı iken 
Organların tam iken 
Sağlığına dikkat et 
Her şey yolunda iken 
 
Fani değil hiç kimse 
Yaşanamaz 100 sene 
Organını bağışla 
HAYAT ver öldüğünde 
 
Başkası hayat bulsun 
Senden kalan yaşasın 
Onların duaları 
Sende huzur yaratsın 
 
ORGAN VEREN ORGAN BULUR 
 
Bugün pek sağlıklısın 
Hiç derdin yok maşallah 
Yarın neler olacak? 
Allah korur mazallah 
 
Yaşam tehlike demek 
Hastalık, yaşlılık demek 
Vücudunda organlar 
Kaç yıl hizmet edecek? 
 
Gün gelir kim bilir sen 
Belki senden umanlar 
Organ herkese lazım 
Can verir tüm organlar 
 
Bağışla organını 
Mideni, böbreğini 
Sağlıklıyken hayatta 
Düşün sonralarını 
 
ULUSLARARASI SAAT VE TAKVİMİN KABULÜ  
 
Eskiydi rakamları 
Saat, takvim başkaydı 
Ata’mın sayesinde 
Modernleşti böylece 
 
Tüm dünyayla bir oldu 
Arada fark kalmadı 
Aynı dille konuşan 
Milletler hep dost kaldı 
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Modern zaman içinde 
Anladık kıymetini 
İyi ki varsın Ata’m 
Kaçırmadık zamanı 
 
SİVİL HAVACILIK GÜNÜ 
 
Semalarda uçarlar 
Oysa asker değiller 
Uçmaktan zevk duyarlar 
Hepsi sivil bu zatlar 
 
Savaşmak için değil 
Uçmak için uçarlar 
Gerektiği anlarda 
Yardımlara koşarlar 
 
Göklerde kuşlar gibi 
Süzülürler kuş gibi 
Sivil havacı bunlar 
Maşallah kartal gibi 
 
 
SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 
 
SİRENLER ÇALDIĞINDA 
 
Sirenler çaldığında 
Yangın, sel ve savaşta 
Herkes görev yapmalı 
En kötü durumlarda 
 
Kaç siren ne demektir? 
Uzun kısa nedendir? 
Derste okutulmalı 
Bombalar felakettir 
 
Yardımlaşma içinde 
Halk elele verince 
Yenilmez zorluk yoktur 
Herkes görev bilince 
 
Panik yapmak yok asla 
Uyulmalı kurala 
İşaret ve levhalar 
Asılmalı etrafa 
 
CAN VEREN SEN OLURSUN 
 
Sivil savunma demek 
Korunma şekli bilmek 
En zorlu afetlerde 
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Hayatta kalmak demek 
 
Savaşta afetlerde 
Sellerde felakette 
Sivil savunma sana 
Destektir kara günde 
 
Şimdiden öğren anla 
Zorda kalırsın sonra 
Doğru olanı bil ki 
Kalasın bu hayatta 
 
Kendine ve çevrene 
Öğret isteyenlere 
Okulda ve sokakta 
Anlat bilmeyenlere 
 
Gün gelir kullanırsın 
Canını kurtarırsın 
Kendine ailene 
Can veren sen olursun 
 
STANDARTLAR HAFTASI 
 
STANDARTLAR HAFTASI 
 
TSE, İSO varken 
Tüketici aldanmaz 
Patent, standart yoksa 
Asla çağdaş yaşanmaz 
 
Standart iyi maldır 
Daha iyi yaşamdır 
Olması gereken neyse 
Üstünde yazılıdır 
 
İçin hep rahat olsun 
Standart bilir isen 
Hayatın her alanı 
Refahtır sen istersen 
 
TRAFİK HAFTASI 
 
TRAFİK  
 
Trafik düzen demek 
Kurallar olsun demek 
Herkes kurala uysun 
Kaza olmasın demek 
 
Yayalar ve şoförler 
Yollarında ilerler 
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Herkes uysa kurala 
Trafik akıp gider 
 
Yaya önce geçmeli 
Araba beklemeli 
Yaya hata yaparsa 
Ezip te geçmemeli 
 
Trafik ışıkları 
Polisin ikazları 
Adam gibi şoföre 
Yeter yol levhaları 
 
Anlayışlı olmalı 
Sabırla kullanmalı 
Trafikte hoşgörü 
Sağduyu kazanmalı 
 
Alkol, sürat felaket 
Acemiye dikkat et 
Trafik canavarı 
Bitmeli en nihayet!!! 
 
TRAFİK CANAVARI  
 
Yol bilmez sana sorar 
Nefesi rakı kokar 
Sallanır yorgun argın 
Sokakta dehşet saçar 
 
Hep vardır acelesi 
Yollar onunmuş gibi 
Araba eski püskü 
Altındaki jet sanki 
 
Polisler çok alışık 
Ne sinyal var ne ışık 
Kemer yok ayna kayıp 
Trafik hep karışık 
 
O Trafik canavarı 
Ne adı var ne sanı 
Kaç cana mal olmuştu 
Rahmetli kabadayı 
 
TRAFİK IŞIKLARIYIZ BİZ 
 
Yeşildir benim adım 
Yolu açık tutarım 
Sarıyı beklemeden 
Geçene çok kızarım 
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Hazır olun yanınca 
Ya dur ya geç var sonra 
Sarıdır benim adım 
Uyarırım sabırla 
 
Kırmızı derler bana 
Kızarım uymayınca 
Sen dururken o yürür 
Çarpışırsın bak sonra 
 
///// 
 
Biz trafik ışığıyız 
Kurallar aşığıyız 
Rahat yolculuk için 
Sizler için burdayız 
 
Herkes uyarsa bize 
Ne kaza ne dert size 
Uyun yanan renklere 
Sağ salim gidin eve 
 
TRAFİK KURALLARI  
 
Kırmızı dur demektir 
Sarı şimdi hazırlan 
Yeşilde geçmek serbest 
Yol senin haydi davran 
 
Polisler işaretler 
Yollardaki çizgiler 
Hepsi bir ikaz sana 
Soldan yürür bilenler 
 
yaya geçidinden geç 
Sola sağa bak ta geç 
Aceleye gerek yok 
Ne fark eder biraz geç 
 
Acele etmek olmaz 
Can hafife alınmaz 
Dikkatsiz ve yorgunsa 
İnsan yollara çıkmaz 
 
Hatalı sollamalar 
Alkollü kullanmalar 
Kazalara gebedir 
Bencilce kullananlar 
 
Yayalara öncelik 
İlk trafik kuralı 
Gitmesin hayat, gençlik 
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Dikkatli kullanmalı 
 
Yaşlıya çocuklara 
Yol vermeli daima 
İki dakika bekle 
Ölmezsin meraklanma 
 
TRAFİK LAMBASI  
 
Kırmızı dur demektir 
Geçiş senin değildir 
Bekle kal emniyetle 
Sıra başkasınındır 
 
Sarı sana işaret 
Geçeceksin nihayet 
Ama acele etme 
Yeşile kadar sabret 
 
Yeşille hareket et 
Sağı solu kontrol et 
Ne olur ne olmaz de 
Aceleye ne hacet? 
 
TRAFİK POLİSİ  
 
Araba yada yaya 
Uymalı kurallara 
Kuralara uymazsak 
Mutlaka gelir kaza 
 
İşaretler çizgiler 
Köşedeki direkler 
Hepsi önemli ama 
İlk sırada polisler 
 
Polis gün boyu bekler 
Trafiği düzenler 
Hızla ama güvenle 
Araçları sevk eder 
 
Polisin işareti 
Düdüğü, el feneri 
Her şey emniyet için 
Hem işaret hem sesi 
 
Herkes uysa kurala 
Dikkat etse lambaya 
Kazaya mahal kalmaz 
Hurda olmaz araba 
 
Kaza aceledendir 
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Süratli gitmektendir 
Polis bunlara kızar 
Kaza cehalettendir 
 
Kaza olmasın diye 
Güvenle aksın diye 
 
Polis emek sarf eder 
Canlar yanmasın diye 
 
TRAFİK TERÖRÜ  
 
Gitti nice genç canlar 
Trafik terörüne 
Sakat kaldı insanlar 
Milli servet ha keza 
 
Nedendir bu acele 
Nedir bu cahillikler 
Usturuplu kullanan 
Kalmaz yolda cahiller 
 
Alkolle artar güven 
Göz kamaşır aniden 
Tutmaz eller ayaklar 
Kaza gelir bilmeden 
 
TURİZM HAFTASI 
 
TARİHE SANAT KATIP 
 
Türkiye’m cennet yurdum 
Gönüllere taht yurdum 
İnsanı doğasıyla 
En güzel anayurdum 
 
Tarih kokar her yeri 
Evleri, müzeleri 
Her zaman tertemizdir 
İnsanı, şehirleri 
 
Ata’sından yadigâr 
Deniz, vadi ve dağlar 
Tüm dünya mirasıdır 
Bu mukaddes topraklar 
 
Bunlara sahip çıkıp 
Hem dövizler kazanıp 
Tanıtmalı ülkeyi 
Tarihe sanat katıp 
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TÜKETİCİ HAKLARI HAFTASI 
 
AKILLI TÜKETİCİ  
 
Çarşı pazar gezerken 
Esnafla söyleşirken 
Sakın dalgaya düşme 
Alışveriş ederken 
 
Acele yok yavaşça 
Kaliteyi yakala 
Malı bir kez aldın mı? 
Pişman olup da yanma 
 
Sana doğru derlerse 
Anlatılan gibiyse 
Helal olsun parası 
Mal bozuk değil ise 
 
Olur ya kandırırlar 
Seni aptal sanırlar 
Haklarını iyi bil 
Dön geriye geri ver 
 
İnatla almazlarsa 
Hatta kabalaşırlarsa 
Uzun etme lafını 
Yasal yolla hak ara 
 
Tüketici yasası 
Hepimizin kuralı 
İyi lafa diyecek yok 
Çal kafasına kötü malı 
 
TÜKETİCİ HAKLARI 
 
Çarşıdan alınca bak 
Son kullanma gününe 
Parasına aldanma 
Bak malın iyisine 
 
Satıcı cingöz ise 
Sen daha akıllı ol 
Paran kıymetli ise 
Alırken dikkatli ol 
 
Eve gelince şaşma 
Bir hafta geç değildir 
Malda varsa numara(!) 
Derhal geri verilir 
 
İnat ederse satan 
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Bir dilekçe yazıver 
Çok kısa zaman sonra 
Misliyle ödetirler 
 
TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI  
 
Aldığımız her bir mal 
Layık olmalı bize 
İade etmeli hemen 
Kötü sürpriz var ise 
 
Paramızla alırken 
Satıcı pek hoş kibar 
İade ederkense 
Küser hemen alınır 
 
Öyle olmaz arkadaş 
Haklarım var benimde 
Para verdiysem eğer 
İsterim en ziyade 
 
UNESCO’YA KATILIŞ GÜNÜ 
 
UNESCO  
 
Birleşmiş milletlerin 
Yüz doksan bir devletin 
Kurumudur UNESCO 
Kültürün ve bilimin 
 
Eğitim, bilim, kültür, 
Bir insanlık hakkıdır 
İnsan onuru, özgürlük 
Evrensel bir gerektir 
 
Çevrenin yönetimi 
İnsanın güvenliği 
Dünyanın mirasları 
UNESCO’nun işleri 
 
Kültürel çeşitlilik 
Toplumsal ahlak, etik 
UNESCO alanıdır 
Genetik ayrımcılık 
 
Hukuk etkin olmadan 
Standartlar doğmadan 
İşbirliği olur mu? 
UNESCO katılmadan 
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ULUSLARARASI AİLE GÜNÜ ŞİİRİ 
 
Ailemiz en küçük biricik bir toplumdur 
Ülkemizin aynası bize ışık yoludur 
Anne baba kardeşle kurulur aileler 
Bir sıcacık odaya kurulur hep haneler 
 
Anne andaç tavuktur sarmalar yavruları 
Baba korur günlerce kahramanca yuvayı 
Evin her sabah akşam neşesidir çocuklar 
Evin tadı şerbeti bir tutam mutluluktur 
 
Aile olmak demek yaşamak hep birlikte 
Sarılmak geleceğe, kötüde ve iyide  
Yarınlara gururla umutla bakmak için 
Var gücünle kenetlen sevgiyle ailene  
 
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE HAFTASI 
 
DURDURUN DUMANLARI 
 
Zihinler bulanmasın 
Gençlikler tükenmesin 
Gelecek körlenmesin 
Durdurun dumanları 
 
Kokain, eroin, esrar, 
Gençlikte heves bunlar 
Doğrusu tüme zarar 
Durdurun dumanları 
 
Bir anlık heves için 
Gerçeğe küsmek için 
Hayata veda için 
Durdurun dumanları 
 
Yapanı kullananı 
Engelleyin bunları 
Bilmeyen insanları 
Koruyun bu canları 
 
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE GÜNÜ  
 
Bir iki damla tozla aklınızı satmayın 
Bu dünya hali böyle toz dumana kanmayın 
Ne derslere çare var ne hayat ucuzlanır 
Tozu alınca hemen dertler biter sanmayın 
 
Dert paylaşınca geçer paylaş tüm dertlerini  
Çar çur etme yazıktır eline her geçeni 
Sağlam vücut sağlam baş sana lazım bak bunlar 
Satanı düşman edin dersine ver kendini  
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ZARARLI ALIŞKANLIK  
 
Genç bedenler sağlıkla 
Büyümeli daima 
Kötü alışkanlıklar 
Zararlıdır unutma 
 
Alkol, tütün bir bela 
Düşmandır vücuduna 
Hem sana hem etrafa 
Zarar verme yarına 
 
Ağaç yaşken eğilir 
Alışkanlık önlenir 
Pişmanlık fayda etmez 
Laf dinlemek erdemdir 
 
Kulak ver sen bu sese 
Söyleyelim herkese 
Zararlı alışkanlık 
Düşmandır tüm millete 
 
ZARARLI ALIŞKANLIKLAR 
 
Lüks ve israf, borç, kumar 
Haneleri yıkarlar 
Savrulunca rızıklar 
Mutlu ocaklar söner 
 
Alkol, tütün ve haplar 
Tinerler, kolonyalar 
Bedenleri mahveder 
Kötü alışkanlıklar 
 
Uyuşunca akıllar 
Kalmaz korku, utançlar 
Aptal cesaret artar 
Yaşanır pişmanlıklar 
 
Bedenler zehirlenir 
Genç dimağlar körlenir 
Gelecek lekelenir 
Tüm ulus etkilenir 
 
Haydi kurtul bunlardan 
Zararlı her melundan 
Sıyrıl kötü huylardan 
Daha yol başındayken 
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VERGİ HAFTASI 
 
HAYDİ VERGİ VERELİM 
 
Kazancın helal olsun 
Allah daha çok versin 
Lakin vergini öde 
Senle herkes kazansın 
 
İşi büyüt çok üret 
Diğer milletlere sat 
Ama ne kazanırsan 
Devleti hesaba kat 
 
Ödemezsen vergini 
Kalkınmaz memleketin 
Olmaz, yollar, barajlar 
Diz boyu sefaletin 
 
Paran yaramaz işe 
Devlette para yoksa 
Ne hastane bulursun 
Ne su, ne yol, ne lamba 
 
Vergi kazancı demek 
Devlete dost olmaktır 
Tüm ulusla paylaşmak 
Namuslu çalışmaktır 
 
Haydi vergi verelim 
Aksatmadan birlikte 
Bu hafta örnek olsun 
Tüm esnafa, zengine 
 
VERGİN DÖNER SANA 
 
Bu havayı çektiğin 
Bu ekmeği yediğin 
Bu sulardan içtiğin 
Borçtur ödemediğin 
 
Memleket kalkınması 
Refahın yükselmesi 
İnsanların gülmesi 
Boştur başka gerisi 
 
Kalkınma lafla olmaz 
Peynir gemisi yüzmez 
Hep ellerden beklenmez 
Yarından af dilenmez 
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Vergi insan borcudur 
Kalkınmanın yoludur 
Para fen kurucudur 
Memleket orucudur 
 
Sende vergini öde 
Rezil olma millete 
Yarına bak güvenle 
Gez hep başın ilerde 
 
Bu memleket bizlerin 
Vergi senin eserin 
Elektrik, yol, suyun 
Döner sana verdiğin 
 
VERİMLİLİK HAFTASI 
 
VERİMLİLİK HAFTASI  
 
Verimli olmak demek 
Boş çalışmamak demek 
Verim iş üretmektir 
Meşgul olmak değildir 
 
Verim olursa şayet 
Artar hep tasarruflar 
Az kaynak çok iş olur 
İsraf olmaz emekler 
 
Aynı işle çok üret 
Tezgâhlar boş kalmasın 
Zamanı iyi kullan 
Paran cebinde kalsın 
 
YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYECİLİK HAFTASI 
 
YANGIN VAR 
 
Yangının şakası yok 
Mutfakta tehlike çok 
Değdi mi can acıtır 
Ateşin derdi pek çok 
 
Soba, piriz, ocaklar 
Yangına çok hassaslar 
Ateşle oynamasın 
Küçük olan çocuklar 
 
Tek başına kalmasın 
Bebeler yalnız evde 
Sobalar iyi sönsün 
Yatmadan tüm aile 
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Prizde unutmayın 
İşi bitince fişi 
Sakın ihmal etmeyin 
Baca temizliğini 
 
Mutfakta, ocaklarda 
Yangın tüpü olmalı 
Ateş başlarsa eğer 
Tam altına tutmalı 
 
Elektrik kesmeden 
Su sakın tutmamalı 
Evleri terk ederken 
Sigorta kapatmalı 
 
Islak battaniyeler 
Yangında can kurtarır 
Ne yapılır bilenler 
Sonra hayatta kalır 
 
Yangında can dostundur 
Bir telefon yeterli 
İtfaiye yetişir 
Hepsi pek bir hünerli 
 
Ateşe ve dumana 
Dikkat etmeli her an 
Yangından korunana 
Heryer emin her zaman 
 
YANGIN EĞİTİMİ  
 
Olur bazen kazalar 
Yanar evler ocaklar 
Sade ihmaller değil 
Can yakar hep acılar 
 
Kaplar ateş her yeri 
Duman sarar haneyi 
Alev düşer kalplere 
Korkutur tüm fertleri 
 
Can kaybı yaşanmadan 
Söndürmek için hemen 
İtfaiye çağrılır 
Çın çın sesiyle öten 
 
İtfaiye erleri 
Kahramandır her biri 
Ateşe savaş açan 
Kurtarandır bizleri 
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Ölümü hiçe sayan 
İşini iyi yapan 
Yangını söndürmeye 
Var gücüyle atılan 
 
İtfaiye gelince 
Sular köpükler coşar 
Yangın bastırılınca 
Ferahlar tüm yürekler 
 
Yangına hazır olmak 
Dikkatli olmak demek 
Eğitim ilk basamak 
Okul buna olanak 
 
YAŞA VAROL İTFAİYE  
 
Ahşaptı Adil amcaların emektar evi 
Çatısı kısmen çökük, pencereler sarkıktı 
Yoksuldu parası yoktu düzeltmeye  
O evde Hayriye teyzeyle yaşardı 
 
Bahçesi hatıra doluydu 
Her yanda beyaz zambaklar 
Ağaçtaki eriğe 
Bayılırdı çocuklar 
 
Bir gün bir akşam vakti aleve doldu her yan 
Adil amcadan, Hayriye teyzeden bihaber 
Yapacak pek bir şey yok alevle kaplı dört yan 
Mahalleli kapıda, yüreklerde feryatlar 
 
Giremedi kimseler zavallılar içerde  
Derken bir ses duyuldu itfaiye hizmette 
Daldılar alevlere can siperane birlikte  
Kimi alevle savaşta kimiyse can derdinde 
 
Kucaklarda bizimkiler suratları kapkara 
Yendiler alevleri kurtardılar çabucak 
Mahalleli alkışta itfaiye omuzlarda 
Bravo itfaiye olsun yolun hep açık 
 
Evi kurtaramasak ta kurtardık ya canları 
Bir can evlere bedel sevindi yakınları 
Dikkat etmeli her an şakası yok ateşin 
Adil amca pişmandı eskiyen prizlerden 
 
Aman sakın çocuklar evde hep dikkat edin 
Prizde bırakmayın lütfen fişlerinizi  
Söndürmek değil hedef yangını çıkarmayın 
Söndürmeden yatmayın sobayı ateşinizi  
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İtfaiyeye bravo tez yetiştiler hemen 
Olmasalar olmazdı ne Adil ne Hayriye  
Daha nice canlar var her gece kurtarılan 
Aferin bu erlere, çok yaşa itfaiye 
 
YAŞLILARA SAYGI HAFTASI 
 
YAŞLILAR HEP SAYGINDIR 
 
Yaşlı yaşamış demek 
Yapmış öğrenmiş demek 
Bir zamanlar genç iken 
Şimdi yaşlanmış demek 
 
Onlar bizi okutan 
Okutup adam yapan 
Memleket sevdasıyla 
Gece gündüz çalışan 
 
Yaşlı diye ezmeyin 
Sakın dalga geçmeyin 
Onlar başımız tacı 
Denileni iki etmeyin 
 
Bir gün herkes yaşlanır 
Saçlar beyaz kaplanır 
Tek isteği saygıdır 
Yaşlılar hep saygındır 
 
BİR ZAMAN YAŞLANDILAR 
 
Onlarda çocuktular 
Gülüp oynamıştılar 
Yaşları ilerleyip 
Bir zaman yaşlandılar 
 
İş tutarken elleri 
Konuşurken dilleri 
Şimdi yaşlı oldular 
Döktüler yemekleri 
 
Onlar ister mi öyle? 
Döksünler hep yerlere 
Yaşlılıktan hep bunlar 
Güvenme gençliğine 
 
HUZUREVİ ZİYARETİ 
 
Sahipsiz yaşlılar var 
Huzurevi içinde 
Pencerelerden bakar 
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Amca, teyze, annane 
 
Ne evlat ne eşleri 
Kimsesi yok mutsuzlar 
Huzurevi evleri 
Yaşlı ve de yalnızlar 
Haydi çocuklar gidin 
Elleri öpüverin 
Gönülleri fethedin 
Onları sevindirin 
 
Evlat, torun aşkıyla 
Yanarlar her dakika 
Mahkûmlar yalnızlığa 
Sevinç olun onlara 
 
Mal, servet istemezler 
Para nedir bilmezler 
Sade sizi isterler 
Gülen yüzler beklerler 
 
Resimle, şiirlerle 
Neşe verin sevgiyle 
Ufak hediyelerle 
Mutlu olun birlikte 
 
YEŞİLAY HAFTASI 
 
SİGARA  
 
Paketinde yazı var 
İçinde çok zehri var 
Bak içersen ölürsün 
El sürersen gidersin 
 
Kanseri var derdi var 
Cebine zararı var 
Boşuna para verme 
Ellerini kirletme 
 
Aksırır tıksırırsın 
Genç yaşta yaşlanırsın 
Doktor sözünü dinle 
El salla emziğine 
 
SİGARAYI BIRAKIN YAŞAYIN 
 
Yaşamak güzel her şeye rağmen 
Uyanmak sabah ağız tadıyla 
Dışarıya bakmak pencereden yataktan doğrulup 
Ağzın acı olmadan öksürmeden 
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Kahvaltıda yediğinden tat almak var 
Sararmaması var parmakların 
Elbisenin tertemiz kokması var 
Sigarasız yaşam var 
 
Görünmez düşmandır sigara 
Yavaş yavaş öldürür 
Hayatı karartandır sigara 
Es geçtiği olmaz götürür 
 
Evlatların düğününü 
Torunların kerevetini görmek varken 
Sigara seni başka yere götürür 
Daha gençken daha görülecekler varken 
 
Gel vazgeç vakit varken 
Kesene de yazık sağlığa da 
Doktor çok geç demeden.. 
Çevrene de yazık gençliğine de  
 
TEMİZ HAVA SAHASI 
 
Kapalı mekânlarda 
Yaşam alanlarında 
Sigara içmek yasak 
Okul yakınlarında 
 
Küçücük odalarda 
İçilince sigara 
Nefes almak ne zordur 
Oda duman altında 
 
Bundan böyle havamız 
Mis gibi hem de temiz 
Sigarayı sevmeyen 
Sağlıklı nesilleriz 
 
Gençleri yaşlısıyla 
Erkeği kadınıyla 
Birlikte buluşalım 
Dumansız ortamlarda 
 
YEŞİLAY HAFTASI 
 
İçki, sigara, duman 
Bize en büyük düşman 
Onlardan korkmayanın 
Canı pek fena yanar 
 
Temiz hava alalım 
Sağlıklı büyüyelim 
Yemeğimiz gelince 
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Bitirip tüketelim 
 
Ellerimiz tertemiz 
Diş fırçalar yatarız 
Saçlarımız taralı 
Düzenlidir odamız 
 
Spor gönül dostumuz 
Okul bizim yuvamız 
Temiz hava pek güzel 
Sigaraya düşmanız 
 
TUTUM, YATIRIM VE YERLİ MALI HAFTASI 
 
TÜRK MALLARI HAFTASI  
 
Yerli malı Türk malı, memleket üretimi  
Alın teri, emeği, göz nuru hepsi yerli  
Topraklarda yetişen, fabrikalardan gelen 
Milli olan ne varsa hepsi yurdun imali 
 
Yeteriz kendimize yerli mal ve imalle 
Hayvancılık ve tarım örnektir tüm aleme 
Sanayi, teknoloji gelişmekte gün ve gün 
En zor işler yapılır, istikrarla, azimle  
 
Bu toprak bereketli, insanımız çalışkan 
Türk malları üstündür yabancı tüm mallardan 
Yerli malı herkese yeter de artar bile  
Yeter ki üretenler baş üstünde taşınsın 
 
TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI  
 
Tutumlu olmak demek 
Boşa atmamak demek 
İhtiyaçlara evet 
İsrafa hayır demek 
 
Olmadan yatırımlar 
Kalkınır mı toplumlar 
Hazıra dağ dayanmaz 
Erir biter yarınlar 
 
Türk malı kullanmalı 
Dünyaya tanıtmalı 
Var mı Yurdum gibisi 
Malları aromalı 
 
Sanayide tarımda 
Türkiye’m bir numara 
Olacak pek yakında 
Herkes akıllanınca 
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YERLİ MALI HAFTASI  
 
Yerli malı üretmek 
Vatandaş görevidir 
Yerli malı tüketmek 
Halkı sevmek demektir 
 
İsrafa bulaşmadan 
Milli olan güzeldir 
İthale karışmadan 
Yerli almak gerektir 
 
Ekonomi kalkınır 
Yerli malı yenince 
İşsizlik kıtlık olmaz 
Sanayi kükreyince 
 
Yerli malı alanlar 
Üretici dostudur 
Üreten kalkınınca 
Memleketler şahlanır 
 
YOKSULLARA YARDIM HAFTASI  
 
Bütün sene öylece 
Hep uzaktan baktınız 
Onlar sanki yabancı 
Elinden tutmadınız 
 
Fakirlerse ne olmuş 
Üstte başta pek yokmuş 
Namusluysa ne çıkar 
Evleri tek eskiymiş 
 
Bu hafta olsun bari 
Duyun o seslerini 
Nimet size emanet 
Paylaşın sizdekini 
 
O zaman aç kalmazlar 
Sokaklarda yatmazlar 
Çalıp çarpıtamazlar 
Çok az şeyle doyarlar 
 
Toplumun her ferdine 
Uzanmalı tüm eller 
Kimisi kalkınırken 
Düşmemeli fakirler 
 
Zaman olur an olur 
Yer değişir zenginler 
İşte o zaman anlar 
Fakirleri zenginler 
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DERSLERE ŞİİRLER 
 
BEDEN EĞİTİMİ DERSİ  
 
Sağlıklı beden demek 
Sağlam kafa demektir 
Spor yapan bedenler 
Güne hazır demektir 
 
Aşırıya kaçmadan 
Bilinçlilik kuraldır 
Gereksiz zorlamadan 
Spor yapmak gerektir 
 
Önce ısınmak gerek 
Spora başlamadan 
Terlileri çıkart ha 
Spordan sonra hemen 
 
Spor zindelik verir 
Vücudu dinlendirir 
Faydası pek fazladır 
Hastalığa engeldir 
 
Bol güneş, temiz hava, 
Haydi spora durma 
Ahlaklıdır sporcu 
Gurur ver okuluna 
 
BEDEN EĞİTİMİ DERSİ -2 
 
Derslerden yorulunca 
Zihnim dolup taşınca 
Beden dinlenmek ister 
İnsanlar daralınca 
 
Spor sağlık demektir 
Sağlam vücut istenir 
Ata’mın sözü gibi 
Ahlaklısı güzeldir 
 
Futbol, basket, voleybol 
Sahalarımız pek bol 
Koştur derli topluca 
İster sağa ister sol 
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FEN BİLGİSİ DERSİ  
 
Elma neden düşermiş 
Bak dünya yuvarlakmış 
Gökyüzünde yıldızlar 
Bir rotada yüzermiş 
 
Buharlaşırmış sular 
Yağmur olup yağarmış 
Değişirmiş rüzgarlar 
Kasırgalar olurmuş 
 
Metaller, ametaller 
Hayatta hep varlarmış 
Gözle görünmese de 
Hep orda yaşarlarmış 
 
Mikrop, virüs, böceği 
Fen bilgisi anlatır 
Kainatı, hayatı 
Bu ders bize tanıtır 
 
HAYAT BİLGİSİ DERSİ  
 
Güneş, ay ve yıldızı 
Yaşadığım dünyayı 
Mevsimleri doğayı 
Tanıdım hep sayende 
 
Nehir, bulut, denizler 
Göller, dağlar, denizler 
Hayata ait şeyler 
Senle olur aşikar 
 
Toplum, sağlık, hürriyet 
Saygı, sevgi, hitabet 
Senle bilindik olur 
İnsanlık, medeniyet 
 
Aile, ulus, toplum 
Vatandaşlık ve uyum 
Nasıl birey olunur 
Senle olur tas tamam 
 
Deneyle, gezilerle 
Gözlemle, seyretmeyle 
Tanıdım ben hayatı 
Hayat bilgisi ile 
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HAYAT BİLGİSİ DERSİ -2 
 
Nehir, dağlar ve göller 
Bilinir tüm bölgeler 
Hayat bilgisi dersi 
İlleri yakın eder 
 
İklimlerle mevsimler 
Köylerle tüm şehirler 
Atlas gibi yakındır 
Sınırlarla ülkeler 
 
Hangi ilde ne büyür? 
Toprak nasıl yeşerir? 
Hayat bilgisi dersi, 
Hayattan bilgi verir. 
 
MATEMATİK DERSİ  
 
Alfabenin peşinde 
Tanıştım şekillerle 
Ebat nedir anladım 
Bildim matematikle 
 
Rakamlarla birlikte 
Yeni ufuk önümde 
Değişti birden dünyam 
Büyüdüm dört işlemle 
 
Çarpma, eksi, bölmeyle 
Toplama, kare kökle 
Tanıdım yeryüzünü 
Çember, kare, üçgenle 
 
Eşitin sağı solu 
Eşitmiş başı sonu 
İşaretlerle bildim 
Çizgiyi, eni, boyu 
 
Çarpım tablosu ile 
Anladım o saniye 
Para, saat, takvime 
Geçtim matematikle 
 
Yol ne kadar uzundur 
On tavuk kaç destedir 
Gördüm matematikle 
Bir fersah kaç metredir 
 
Koyun tavuk ayağı 
Çocuklar ayrı ayrı 
Matematik dersiyle 
Tanıdım ben dünyayı 
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MATEMATİK DERSİ -2 
 
Artı eksi eşittir 
Üç beşten hep küçüktür 
Düz çizgi çizmek kolay 
Sorun oval çizmektir 
 
Sayılar rakamlarla 
Şekiller kutularla 
Matematik iyi gelir 
Zehir gibi zekaya 
 
İşlemler çoğaldıkça 
Cevaplar zorlaşsa da 
Matematik zevklidir 
Hep kırık not alsam da 
 
MÜZİK DERSİ  
 
Do, re, mi, fa, sol, la, si 
Müziğin alfabesi 
Notalar müzik olur 
Mest eder yürekleri 
 
En güzel can türküler 
Müzikle hayat bulur 
Öğretmenim okulda 
Bilgisini aktarır 
 
Müzik ruhun gıdası 
Hayatın baş teması 
Ahenk, uyum, sevgiyle 
Bu ders hepsinden farklı 
 
 
MÜZİK DERSİNE -2 
 
Ruhumuzun gıdası 
Müzik değil se nedir? 
Ne güzel şarkıları 
Şifreleri kimdedir? 
 
Tüm notalar kardeştir 
Birbirine benzerler 
Nasıl tel titreştirir 
Çalmasını bilenler 
 
Sen, sen ol bir alet çal 
Durma hadi dinle söz 
Müziğin ritmine dal 
İster ney çal ister saz 
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PROJE TASARIM DERSİ 
 
Kareler, silindirler 
Üç boyutlu nesneler 
Umutla şekillenir 
Ne güzeldir hayaller 
 
İster tek ister grup 
Bir arada çalışıp 
Tasarlamak ne hoştur 
Güzel çirkin demeyip 
 
Akıl şekle dönüşür 
Fikirler hayat bulur 
Değişen renkler ile 
Öğretmen hoşnut kalır 
 
REHBERLİK DESTEĞİ  
 
Boş vakit demeyesin 
Gülüp te geçmeyesin 
Rehberlik ön teşhistir 
Sakın es geçmeyesin 
 
Sıkıntın varsa söyle 
Sakınma ayıp diye 
Dertler böyle azalır 
Anlat öğretmenine 
 
Büyük dertler böylece 
Küçükten engellenir 
Minik dertli yürekler 
Rehberlikle şenlenir 
 
Paran yoksa çekinme 
Ayıpsa endişelenme 
Konuşulan gizlidir 
Öğretmenin seninle 
 
 
RESİM DERSİ  
 
Bir fırça bir kalemle 
Bir kağıt al önüne 
Rengarenk bir hayal kur 
Çiz kağıda elinle 
 
Boya gönlünce resmi 
Canlandır hayalini 
Hem sanat hem eglence 
Resim gönlünün sesi 
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Tabiat, kuşlar, yuva 
Baca tütsün unutma 
Mutluluklar uçuşsun 
Aileni unutma 
 
RESİM DERSİ - 2 
 
Resim bakış demektir 
Bakıp görmek demektir 
Gördüğün nesneleri 
Renklendirmek demektir 
 
Akılla sanat ister 
Başarılı resimler 
Becerikli bir ressam 
Dünyaları resmeder 
 
Resim dersi bizlere 
Çok renkli bir çerçeve 
Öğretmenim sağ olsun 
Boyarız keyfimizce 
 
TÜRKÇE DERSİ  
 
Okumaya yazmaya 
Dilimi öğrenmeye 
Derdimi anlatmaya 
Başladım ben Türkçe’yle 
 
Kelime anlamları 
Cümlenin yapıları 
Nokta, virgül, ünlemi 
Anladım ben Türkçe’yle 
 
Anlamak ve anlatmak 
Dili bilmekle olur 
Anlayarak bilerek 
Okuyan alim olur 
 
Türkçe kültür demektir 
Dil ortak bağ demektir 
Türkçeyi düzgün kullan 
Lisan özün demektir 
 
Türkçe kutsal mirastır 
Ata’dan yadigârdır 
Başöğretmen izinde 
Yaşayıp yaşatmaktır 
 
Yabancı kelimeler 
Argo dolu küfürler 
Türkçe’nin baş düşmanı 
Has olmayan sözcükler 
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TÜRKÇE DERSİ - 2 
 
Okumayı yazmayı 
Heceyi alfabeyi 
Öğretirsin sen bana 
Kelime ve cümleyi 
 
Tümleç neymiş anladım 
Zamir kimmiş tanıdım 
Noktalama yapınca 
Okumaya başladım 
 
Dersi iyi öğrenen 
Diline değer veren 
Aranan insan olur 
Doğru Türkçe’yi bilen 
 
Türkçe düzgün olmalı 
Tertemiz kullanmalı 
Yabancı kelimeden 
Kurtarıp arıtmalı 
 
SINIF KURALLARI 
 
Yaşam kural demektir 
Düzen, tertip gerektir 
Önce sağlık, emniyet 
Sonra huzur gerekir 
 
Sınıfı temiz tutmak 
Söz isteyip konuşmak 
Hepimize kuraldır 
Gereksiz söz etmemek 
 
Ödevler yapılmalı 
Herkesle dost olmalı 
Öğretmen sınıftayken 
Ona kulak vermeli 
 
Sınıftaki çocuklar 
Hepsi kardeştir bunlar 
Zenginle fakir aynı 
Ayıp hava atmalar 
 
Teneffüse çıkarken 
Koşulmaz, itişilmez 
Sonraki zil çalınca 
Geç kalıp bekletilmez 
 
Abur cubur yerine 
Sağlıklı beslenmeli 
Yanındakinde yoksa 
Paylaş yemeklerini 
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Çantanı düzenli tut 
Temiz olsun defterler 
Ödünç bir şey alınca 
Sahibine haber ver 
 
Kötü söz ve küfürler 
Öğrenciye yakışmaz 
Güzel söz tatlı dildir 
Rica geri çevrilmez 
 
Derdi sevinci paylaş 
Dermansız bir dert olmaz 
Her soruna çare var 
Köşede susmak olmaz 
 
Sağda, solda, masada 
İlaç, şurup bulursan 
Sakın içeyim deme 
Ölmek istemiyorsan 
 
Koru devlet malını 
Okul malı senindir 
İyi kullan çantanı 
İsraf haram demektir 
 
Teneffüs oyun için 
Temiz nefes almalı 
Sınıf havalanırken 
Yorgunluk atılmalı 
 
Tanımazsan vereni 
Hiçbir hediye alma 
Bilmediğin şeyleri 
Alıp midene atma 
 
Diğer öğretmenlere 
Saygıda kusur etme 
Tüm çocuklar kardeştir 
Kimseye zarar verme 
 
Teneffüste yasaktır 
Can yakan tüm oyunlar 
Hepsi tehlikelidir 
İtişip kakışmalar 
 
Tuvalete gidince 
Eller iyi yıkansın 
Parolamız hep sağlık 
Temizlik baş kuraldır 
 
Akşam yatmadan önce  
Fırçala dişlerini 
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Sabah kalktıktan sonra 
Tekrar edersin yine 
 
Akşam eve gidince 
Önce yıka elleri,  
Yemekten sonra hemen 
Bitir ödevlerini 
 
Öğrenci geç uyumaz 
Dinlenmez geç uyursa 
Okula hiç geç kalmaz 
Mahcup olur kalırsa 
 
ALFABE  
 
Yirmi dokuz kardeşli 
Bir aile bizimki 
Büyüğümüzün adı “A” 
Sözünden çıkma asla 
 
Ben en küçük kardeşim 
Adım “Z” pek miniğim 
Kardeşimle bizlere 
Derler Türkçe Alfabe 
 
Hece, kelime, cümleyi 
Biz yaparız tüm metni 
Yan yana diziliriz 
Defterde dört köşeyiz 
 
Rakamlar işaretler 
Bizlere akrabadır 
Bir, iki, üç, parantez 
Sevinir yazan herkes 
 
ALFABEMİZ 
 
Harfler dizilmiş sıraya, 
Yazılmışlar tahtaya 
Bunu gören çocuklar 
Başlamış okumaya 
 
Bu ne güzel dil böyle 
Öğrenelim birlikte 
Çağdaş yaşam gerekir 
Okulu bitirene 
 
Hece, kelime, cümle 
Yazılır harfler ile 
Ata’mızın emriyle 
Geçildi Alfabeye 
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Eskiden zordu yazmak 
Okunanı anlamak 
Şimdiyse çabucacık 
Mümkün okumak yazmak 
 
BESLENME SAATİ 
 
Ders zili çaldığında 
Tamam dedi öğretmen 
Buyrun başlayın artık 
Zamanı beslenmenin 
 
Bakalım burda ne varmış 
Neler koymuş anneler 
Sütten, börek ve muza 
Dolu dolu sofralar 
 
Dengeli beslenmenin 
Faydası çok yemenin 
Aşırısı pek fena 
Olmayanla paylaşın 
 
Masa temiz yer temiz 
Örtüleri sereriz 
Yere çöp atmaz isek 
Sağlıkla gelişiriz 
 
Arkadaşımın yoksa 
Paylaşırım onunla 
Arkadaşlık bu demek 
Bahane beslenmeler 
 
Mutlaka süt olmalı 
Çocukluk yaşanmalı 
Hem enerji hem sağlık 
Sütler taze olmalı 
 
Meyve her zaman yenir 
En az bir tane denir 
İyice yıkamazsan 
Midene mikrop gelir 
 
Ders zili çaldığında 
Biter yemek zamanı 
Artık gel de sen bekle 
Evdeki sofraları 
 
BİLGİSAYAR  
 
Kitaplar dostumuzdur 
Bilgi verir bizlere 
Yolu akıl yoludur 
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Hazırla geleceğe 
 
Lakin bazen yorulur 
İnsan çok okuyunca 
Bilgi ancak bulunur 
Çok zaman harcayınca 
 
Bilgisayar farklıdır 
Ekranındadır her şey 
Tez zamanda bulunur 
Aradığın her bir şey 
 
Bilgiler yedeklidir 
Sayfalar ayrı renkte 
Mutlak internettedir 
Kitaplarda yok ise 
 
DEFTER  
 
Karesi çizgisi var 
Yazınca güller açar 
Kabı olur rengarenk 
Etikette adım var 
 
Kenarında deseni 
Üstünde kış motifi 
Bilgiler onda saklı 
Temiz tutmalı seni 
 
DERS ZİLİ  
 
Kırk dakika boyunca 
Gözüm kara tahtada 
Öğretmende kulağım 
Derslerim hep aklımda 
 
Ders zili çalar sonra 
Sevinirim çocukça 
Bilirim daha çok var 
Daha günün sonuna 
 
Öğretmenim çıkınca 
Temiz hava almaya 
Çıkarız biz bahçeye 
Oyunlar oynamaya 
 
Sınav varsa o derste 
Hele matematikse 
Hiç çalmasın isteriz 
Ders sonu zil bizlere 
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DERSHANE  
 
Her yıl sınavım var ya! 
Yetmez okul yalnızca 
Dershaneye giderim 
Hafta sonu olunca 
 
Çokça testler çözerim 
Tecrübe edinirim 
Okulu tekrar eder 
Eve rahat dönerim 
 
Oyuna artık aranmaz 
Derslerden zaman kalmaz 
Sık dişini bu sene 
Sınav şakası olmaz 
 
GEOMETRİK ŞEKİLLERE ŞİİRLER 
 
YAMUK  
 
Adı üstünde şeklin 
Bir acayip şekildir 
farklıdır tüm kolları 
Çizilmesi pek zordur 
 
SİLİNDİR  
 
Altı üstü daire 
Soba borusu sanki 
Yanları düz bakınca 
Kesilmiş rulo gibi 
 
DAİRE  
 
Yusyuvarlak kendisi 
Ortası tam merkezi 
Doluysa dairedir 
Boşsa çemberdir adı 
 
DİKDÖRTGEN 
 
Dört kolu var yanlarda 
İki uzun iki kısa 
Kareden farkı budur 
Sanki iki karedir 
 
KARE 
 
Dört kolu da aynıdır 
Hepsi ikiz kardeştir 
Nereden bakarsan bak 
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Sanki kopya gibidir 
 
ÜÇGEN 
 
Üç tanedir bacağı 
Dik durur hep kafası 
Anlamadıysan bir çiz 
İşte kare yarısı 
 
/// 
 
KALEM  
 
İlk kez yazdım adımı 
En güzel mısraları 
Üşenmedi o asla 
Tükense de uçları 
 
Siyah mavi kırmızı 
Renkleri canlı canlı 
Kafamızda yer etti 
Deftere yazdıkları 
 
Kalemtıraş kesti mi 
Nasıl kızar küserdi 
Kıyamazdı bizlere 
Yazar bozar çizerdi 
 
Kalemlerim olmasa 
Ne yapardık acaba? 
Defterim boş kalırdı 
Derslerin en sonunda 
 
KARA TAHTA  
 
İlk sende gördüm harfi 
Okudum alfabeyi 
Şekiller çizdim önce 
Boyadım her bir yeri 
 
Üstüm başım tozlandı 
Sanki boyum uzadı 
Tahtaya yazılanla 
Bilgim üçe katladı 
 
Yazılar yazdım sana 
Resimler pek çok defa 
Hayatım boyunca sen 
Can yoldaşısın bana 
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KARNE  
 
Çalışırsan dersine 
Karnen dolar beşlerle 
Çalışmaz oturursan 
Çalışırsın seneye 
 
Anne baba sevinir 
Dedeler bahşiş verir 
Karneniz güzel ise 
Tatil cepte demektir 
 
Karne kırıksa durma 
Başla ders çalışmaya 
Hiç şakası yok bunun 
Kalırsın bak seneye 
 
KİTAP  
 
Anlam dolu dış kabı 
İçinde büyü saklı 
Alır götürür seni 
Anlatır dünyaları 
 
Ayracını unutma 
Yeni baştan başlama 
Kaptırma çok kendini 
Dalarsın rüyalara 
 
Kitap insan dostudur 
İçi bilgi doludur 
Hangi dilde yazılsa 
Tüm dünyaca okunur 
 
Bazen hayal satılır 
Dağlara ok atılır 
Denizlerin dibinde 
Yeni dünya aranır 
 
Bazısı gerçek olur 
Anlaşılır volkanlar 
Okumazsan odanda 
Dünyaları gezmek var 
 
Her türlü bilgi onda 
Sayı, şiir, bulmaca 
Dolabımda saklarım 
Hikayenin sonunda 
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KOPYA ÇEKEN KAYBEDER  
 
Hırsızlığın kötüsü 
Bilgi hırsızlığıdır 
Öğrencinin kötüsü 
Başkasından çalandır 
 
Emek ver tembellik yok 
Çalışırsan geçersin 
Boş sözlere karnım tok 
Emeksiz kaybedersin 
 
Başkasının emeği 
Kopya ile mahvolur 
Göz nuru, alın teri 
Boşa gider, yok olur 
 
Çalma başkalarından 
Otur çalış insanca 
Geçinme sırtlarından 
Gayret et az da olsa 
 
Kopyayla not alsan da 
Gün gelir tökezlersin 
Takdirlere koşsan da 
Yarın lanet edersin 
 
Çalışmak en güzeli 
Olduğu kadar olur 
İnsan gayret etmeli 
Erdem insana onur 
 
Haysiyet ve şerefe 
Tutun sıkıca salma 
Söz getirme kimseye 
Evini utandırma 
 
Çalışanın günahı ne 
Sen yan gelip yatarken 
Emeğin faydası ne 
Başkaları çalarken 
 
Öğretmenin ailen 
Hepsi senin yanında 
Kopya ile aldığın 
Notlar haramdır sana 
 
Bugün belki kardasın 
Lakin yarın zararda 
Gün gelir de anlarsın 
Ağzın açık kalınca 
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Çalışan hep başarır 
Yükselir adam olur 
Kopya çeken kaybeder 
Utancıyla kahrolur 
 
KÜTÜPHANE 
 
Bir kocaman odada 
Dizilmişler yan yana 
Renkleri deseniyle 
Binlerce bir arada 
 
Burası kütüphane 
Burda olmak şahane 
Raflar dolusu kitap 
Yanımda her saniye 
 
Aradığın ne varsa 
Buradadır mutlaka 
Kitap en iyi dosttur 
İNSAN OLAN İNSANA 
 
LYS 
 
Yükseköğretim için 
Kazanmalı YGS 
Yerleştirme içinse 
Şarttır yeni LYS 
 
Lisans Yerleştirmenin 
Sınavıdır LYS 
Birken iki oldu bak 
YÖK istedi bu sene 
 
LYS’de ikidir 
Bir hafta sürelidir 
Birine bile girme 
Gör bak halin nicedir? 
 
Sınava gir doğru yap 
Elinden geleni yap 
Numaranı düzgün yaz 
Tercihlerini tam yap 
 
Kılavuzu anlamak 
Doğru tercihler yapmak 
Binlerce güçlüğü var 
Ne kadar zor okumak 
 
Olan bizlere oldu 
Gençlik gülleri soldu 
Yaşanacak zamanken 
Günler derslerle doldu 
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ÖĞRENCİ YURDU  
 
Okulum başka ilde 
Kalkıp geldim Eylül’de 
Ev yok misafirhane yok 
Yurt oldu ev bizlere 
 
Çifter çifter dağıldık 
Odalara bayıldık 
Önce az çekinsek te 
Sonra bayağı kaynaştık 
 
İş bölümü önemli 
Odamız pek düzenli 
Hayatı paylaşınca 
Olduk kanka temelli 
 
Ders vakti uyku vakti 
Sabah kurduk saati 
Asla rahatsız olmam 
Çalışınca öteki 
 
Yemek bulaşık ortak 
Temiz olmalı mutlak 
Yurdun işlevi böyle 
Oda işi müşterek 
 
Karşılıklı saygıyla 
Çözülür anlayışla 
En büyük tartışmalar 
Hallolur bir bakışla 
 
Arkadaşım Konya’lı 
Kendimse Adanalı 
Memleket kalmadı bak 
Burda herkes Buca’lı 
 
İşletme fakültesi 
Dokuz Eylül ötesi 
Akşam sabah yurdumuz 
Sanki bize ev gibi 
 
Yurdumuz bize yuva 
Yaşarız biz kız kıza 
Yazın memleketteyiz 
Döneriz yaz sonunda 
 
OKUL ÇANTASI  
 
Can dostum sarı çantam 
Taşır okul eşyamı 
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Yanımda sabah akşam 
Sığdırır dünyaları 
 
Benle girer derslere 
Sevdirir kendisini 
Üstünde deseniyle 
Mavi pembe renkleri 
 
OKUL KANTİNİ 
 
Okulun bahçesinde 
Mis kokular her yerde 
Boşken önü derslerde 
Çocuk dolu zillerde 
 
Karnımız zil çalınca 
Zil sesi duyulunca 
Çıkarız biz bahçeye 
Koşarız yer kapmaya 
 
Beslenmemiz olsa da 
Susamamış olsak da 
Kantinde çikolota!! 
Dayanamam akşama 
 
OKUL SERVİSİ  
 
Sabahları kalkarım 
Kahvaltımı yaparım 
Çantamı hazırlayıp 
Servisi yakalarım 
 
Koltuğum cam yanında 
Okulum çok yakında 
Şoför amca iyi sür 
Dikkat et kaza yapma 
 
Servis camından sarkmam 
Ayağa asla kalkmam 
Araba gider iken 
Şoförle hiç konuşmam 
 
Trafikte giderken 
Dersi tekrar ederken 
Bir bakmışım gelmişim 
Yolları seyrederken 
 
OKUL  
 
Okul bilim yuvası 
Yarın bugün sonrası 
Yüceltir insanları 
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Ders defteri kitabı 
 
Yuvadır çocuklara 
Işıktır yarınlara 
Umuttur insanlara 
Gelecektir topluma 
 
OKUL SIRAM  
 
Beş yıldır kaynaşmıştık 
Ne güzel anlaşmıştık 
Asla ayrılmam derken 
Mecburen vedalaştık 
 
Senle dolu anılar 
Sözlüler ve sınavlar 
Kolay unutulur mu? 
En güzel hatıralar 
 
İyi kötü günlerde 
Sen vardın hep benimle 
Ömür boyu saklarım 
Sevgini yüreğimde 
 
OKULLAR BİTECEK BİRGÜN 
 
Bitecek bir gün okul yılları, o tatlı sesi zilin bitecek 
O bahçede top koşturmacalar, kantin önü sıraları 
Öğretmenin şefkat dolu sesi, okul önü dizilmeler 
Sınıfta ders kokan sıraların nemli tozu bitecek 
 
Kara tahtanın masum yüzü, sözlülerin ızdırabı 
Tebeşirin kireç kokusu, silginin ortalığı toza bulaması bitecek  
Bitecek dolaplardaki süsler, defterler, kitaplar 
Ders araları beslenmeler, oyunlar, arkadaşlıklar bitecek  
 
Büyüyecek çocuklar, atlanılacak sınıflar, eskiyecek defterler 
Kalemler açmakla tükenecek, kitaplar değişecek 
Perdeler, masa örtüleri değişecek, eskiyecek okullar 
Her sene, her devre, her sınıfta kalpler, sözler, akıllar değişecek 
 
Bir diploma olacak alın terinin mükâfatı, sonra bir tane daha 
Sonra bir tane daha, sonra sonuncusu 
Okul bitecek, hayat başlayacak acımasızlığıyla 
Dersler bitecek, öğretmenin şefkatli sesi bitecek 
 
Ceplerde, akıllarda, yüreklerde doğru bilgi olacak 
Terbiyeye, dostluğa, kardeşliğe ilaveten 
Anılardan ve emeklerden başka maziden ses gelmeyecek  
Çocuksu, sevgi dolu yılların derin izi olacak tebessümlerde  
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Nasıl geçtiyse okul, hayat o kadar zor veya kolay olacak 
Nasıl büyüdüyse çocuk hayat onu o kadar sevecek 
Nasıl sahiplenildiyse bilgi ve kültür o denli yoğun olacak sevgiler 
Ve başarılar zamanı iyi kullananların olacak 
 
Hayatın, çocuğun, toplumun yarını bu sıralardan çıkacak 
Bu öğretmenlerle, bu çocuklarla şekillenecek yarınlar 
Okul ne kadar verebildiyse bilgiyi, sevgiyi, merak etmeyi  
Milletin kaderini, hürriyetin devamını o şekil sağlayacak  
 
Anneler babalar yarın gurur duyacak evlatlarıyla 
Öğretmenler alkışlayacak öğrencilerinin başarılarını 
Cumhuriyet her gün bir adım daha ilerleyecek medeniyet yolunda 
Yarınlar güzel, umutlar bol, güvenler tam olacak 
 
Yahut .. gelecek hesap soracak bugünden, 
Okullar helal etmeyecek hakkını öğrenen ve öğretenden  
Hayat acımasız olacak vakti boş geçirene geçirtene karşı 
Diplomalı cahiller halkın kaderini karanlıklara boğacak 
 
Bilgidir aydınlık, sevgi ve barıştır mutluluk, huzur güvendir yarına 
Okul ilmin, sevginin, vatanın öz yuvasıdır, hem bugün hem yarında 
Bitecek dün’ler, yarın parlarken gelecek nesillerle hür ve emin  
Okul medeniyetin, hürriyetin beşiği olacak özgür gamsız yarınlarda 
 
SİMİTÇİ ÇOCUK 
 
Her gün okul önünde simit satan çocuk var 
Okul zamanı burda boş gezen insanlar var 
Bizler derste dinlerken dışarda üşüyen var 
Anneleri yok mu ki ayağı çıplaklar var 
 
Okumak onlarında en doğal bir hakları 
Bırakın okusunlar duyun çığlıklarını 
Yanlış yola sapmayın demek kolay olmalı 
Okumazsa bu insan nasıl kurtarılmalı? 
 
OKULUM  
 
Okulum evdir bana 
Sınıf kardeştir bana 
Öğretmenim yanımda 
Zorluk vız gelir bana 
 
Sabahtan akşama dek 
Karnım tok sırtımsa pek 
Okula gideyim tek 
Okurum ölene dek 
 
 
 
 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 183 
 

OKULUMUZ 
 
Bahçesi sınıfıyla 
Sırası masasıyla 
Bir tanedir okulum 
Tertemiz insanıyla 
 
Pembedir duvarları 
Cezbeder bakışları 
Ders oyun bir arada 
Hoş olur cumaları 
 
OKULUMU SEVİYORUM 
 
Sonbahar geldi yine 
Cemreler bitti işte 
Kavuştuk öğretmene 
Başlayalım derslere 
 
Okul dolup taşınca 
Öğrenmek başlayınca 
Notlar olsa da olur 
Karınca kararınca 
 
ÖNLÜK  
 
Karaydı önce rengim 
Mavi oldu sonradan 
Aynı kaldı bedenim 
Dikildim hep kumaştan 
 
Öğrencinin üstünde 
Gururla dalgalandım 
Ütülü yakalarla 
Gençken pek bir güzeldim 
 
SBS  
 
Seviye belirleme 
Sınav olmuş bizlere 
Seviyesiz kalanlar 
Düşmüşler dershaneye 
 
Okullardaki dersler 
Yetemezmiş bizlere 
Günde 25 saat 
Az gelir bilmeyene 
 
SBS üç yıl oldu 
Dershaneler hep doldu 
Öğrenciye zaman yok 
Yaşamak unutuldu 
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Bu sınav yarışması 
Katsayı karmaşası 
Yitip gider doymadan 
Güzel gençlik yılları 
 
SİLGİ  
 
Kalem defter elele 
Yazdılar gecelerce 
Bir çırpıda silindi 
Hain silgi değince 
 
SINAV 
 
Biliyorsam hiç korkmam 
Bilmiyorsam utanmam 
Ödüm kopar sınavdan 
Azıcık biliyorsam 
 
Kalem kağıt konunca 
Sınav başlar susunca 
Notlarım yüksek gelir 
Soruları kolaysa 
 
Sınav notu okunur 
Havalarda bilenler 
Çalışmayan bilmeyen 
Sonraki dersi bekler 
 
Annem babam pek mutlu 
Ceplerim harçlık doldu 
Karne notum iyiydi 
Sınavlar güzel oldu 
 
SINIF BAŞKANI  
 
Sınıfın temizliği 
Herkesin emeğidir 
Tanzimi, güzelliği 
Başkanın yetkisidir 
 
Sınıf başkanı alır 
Önceden yoklamayı 
Öğretmen şaşa kalır 
Görüp temiz havayı 
 
Konuşanlar tahtaya 
Öğretmene uslular 
Yaramazlar kağıda 
Aferin çalışanlar 
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O tertipli düzenli 
En çalışkan sınıfta 
Her halinden besbelli 
Başaracak hayatta 
 
SINIFIMIZ  
 
Dört duvar pano dolu 
Sınıf sinerji dolu 
Öğrenecek çok şey var 
Öğretmen bilgi dolu 
 
Kaptan öğretmenimiz 
Bizlerse tayfalarız 
Sınıfımız bir gemi 
Bir olmazsak batarız 
 
Hem sınıf hem bahçede 
Teneffüste kantinde 
Biz tam otuz kardeşiz 
Hem okulda hem evde 
 
On erkek yirmi kızla 
Hepimiz bir arada 
3-D sınıfıyız biz 
Alkış çalışkanlara 
 
SÖZLÜK  
 
Anlamazsam bir şeyi 
Kelimeyi cümleyi 
Açar sorarım sana 
Duymadığım nesneyi 
 
Harflerine bakarım 
Sayfayı aralarım 
Bulana kadar onu 
Harf sırası giderim 
 
Buldum mu not ederim 
Öğrenir ezberlerim 
Cümlede kullanınca 
Defterime işlerim 
 
Sözlük yardımcı bana 
Hem Türkçe hem filanca 
Yüzüm sevinçle dolar 
Kelimeyi bulunca 
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TATİL  
 
Yoğun ders yıllarında 
Ter döktük biz aylarca 
Tatil bizim hakkımız 
Hak ettik tamamıyla 
 
Karnelerimiz iyice 
Hediyemiz dinlence 
Derse verilmiş mola 
Tatil nefestir bize 
 
Denizi kumsalıyla 
Gezisi uykusuyla 
Tatil gelip geçecek 
Tatlı anılarıyla 
 
Tatilin son anları 
Biraz sıkar insanı 
Boş gezmenin sonu yok 
Özlenir ders ortamı 
 
TEBEŞİR  
 
Bazen yeşil bazen mor 
Kimi kalın kimi dar 
Tahtayla kan kardeştir 
Bizim beyaz tebeşir 
 
Çocuklar hiç uslanmaz 
Kara tahta yıpranmaz 
Yazılar sensiz olmaz 
Yazılsa da okunmaz 
 
Tahtaya yazılanlar 
Defterimde saklanır 
Üstüme düşen tozlar 
Bilgime bilgi katar 
 
Ellerim pislense de 
Yazdığım ezberimde 
Kara tahta önünde 
Terlerim her seferde 
 
 
YAZA SINAVIM VAR 
 
Günde elli altmış yüz değil altı yüz soru çözsem 
Uykulara hasretken her gün kitap devirsem 
Okulla dershaneye birlikte devam etsem 
Mazur görün bu sene, yaza bir sınavım var 
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Evde misafir yoksa film dizi yasaksa 
Topuklu ayakkabı, sesli sohbet olmazsa 
Ev hali yaşantısı bana bağlı kalırsa 
Mazur görün bu sene, yaza bir sınavım var 
 
Nescafe ilaçlarla ayakta durmaktaysam 
Beş saatçik uykuyla yaşıyor yapıyorsam 
Nefes almaya bile zaman bulamıyorsam 
Mazur görün bu sene, yaza bir sınavım var 
 
Ailem, öğretmenler sırtımı sıvazlarken 
Sınav stresim beni kollarına almışken 
Sorulara dalıp ta kendimi kaybetmişken 
Mazur görün bu sene, yaza bir sınavım var 
 
Hayallerim sınavla okulla ilgiliyse 
Sinemalar vizyonla bana göre değilse  
Odam darma dağınık yerler çöplük gibiyse  
Mazur görün bu sene, yaza bir sınavım var 
 
Etrafımdaki herkes meraklar içindeyse  
Aylık sınavlar bile heyecana gebeyse  
Otobüste wc’de dersler devam ederse  
Mazur görün bu sene, yaza bir sınavım var 
 
Yaş günü toplantılar rüya gibi gelirse 
Kandil ve bayramlarda misafir beklenmezse 
Yoldan geçen araçlar zararsa konsantreye  
Mazur görün bu sene, yaza bir sınavım var 
 
Sevdiğim dostum kankam arkadaşım uzaksa 
Telefonun pili boş msn bir rüyaysa 
Facebook sayfam eskimiş emailler yaşlandıysa 
Mazur görün bu sene, yaza bir sınavım var 
 
Sınava kadar böyle sınav sonu bekleriz 
Başarırsak seneye tembelliğe bekleriz 
Kazanmazsak bu sene bir kez daha deneriz 
Mazur görün bu sene, yaza bir sınavım var 
 
YGS  
 
ÖSS çok zor derken 
Şimdi çıktı YGS 
Hemde daha baharda 
İşimiz zor bu sene 
 
YGS’yle kalsa ne 
Birde LYS’si var 
Söylemesi bile zor 
Bu işte bir işler var 
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Bırakın yaşasınlar 
Hayattan zevk alsınlar 
Sorular çözsünler de 
Hayattan kopmasınlar 
 
YILLAR SONRA BİRGÜN 
 
Yıllar sonra bir gün 
Yağmurluyken kaldırımlar 
Yorgun bakıyorken camdan dışarı, 
Okul günlerini hatırlayacaksın. 
 
İlk kalem tutuşunu, ilk el kaldırışını. 
İlk karalama defterini, ilk sıranı, 
Diktiğin ilk fidanı, ilk şiir defterini 
İlk bilemeyişini. 
 
Öğretmenin şefkati, annenin koyduğu 
İki dilim yağlı ekmek gelecek aklına 
Yeniden çocuk olsam, okul olsa diyeceksin. 
Yitenlerin ardından üzüleceksin. 
 
Buruk bir tebessümle keşke diyeceksin 
Öğretmene, siyah önlüğe, ilk aşkıma, 
Zil sesine, sarı çantama… karnelerime dönsem. 
Büyüdüğüne pişman olarak… İç çekeceksin! 
 
EĞİTSEL KOLLAR VE KULÜPLER 
 
BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ  
 
İlim, fen, teknoloji 
Getirir geleceği 
Bu kola gönül veren 
Çok bilir kıymetini 
 
Aklın yolu hep birdir 
Bilim yaşam üretir 
İlimden uzak olan 
İnsan değil demektir 
 
Deneyler oyunlarda 
Çok şey var anlayana 
Denemeden yapılmaz 
Fen ödevi kolayca 
 
Kolumuz zor olsa da 
Faydası var sınavda 
Ödev deney ne varsa 
Yaptırma ona buna 
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ÇEVRE VE YEŞİLİ KORUMA KULÜBÜ  
 
Yeşil bitki demektir 
Bitki doğa demektir 
Yeşili sevmeyenler 
İnsan değil demektir 
 
Ağaç hava temizler 
Meyvesi insan besler 
Gölgesinde hayat var 
Güzelliği göz ister 
 
Kalemlerde defterde 
Ağaç vardır her yerde 
Aman ha dikkat edin 
Felaket ihmallerde 
 
Yağmur getirir bize 
Toprağı tutar kökle 
Mis gibi kokusu var 
Orman kardeştir size 
 
Yaş kesen baş kesermiş 
Bir kibrit can alırmış 
Ormanın koruların 
Keçiler belasıymış 
 
KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ  
 
Tiyatro, sinemayla 
Dergiyle sergilerle 
Bir başkadır kolumuz 
Pek çok etkinliklerle 
 
Kitaplarla romanlar 
Şiirlerle masallar 
Hepsi bizden sorulur 
En güzel makaleler 
 
Sanatın her çeşidi 
Eğlendirir bizleri 
Buluşturur kolumuz 
Sanat ile bilgiyi 
 
Türkçeyi sevdirmektir 
Düzgün konuşturmaktır 
Bir başka amacımız 
Dile sahip çıkmaktır 
 
Kolumuz çeşitlidir 
Pek çok iş gerektirir 
Çalışmaktan korkmayın 
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Gelin bu kol güzeldir 
 
MÜZİK VE FOLKLOR KULÜBÜ  
 
Müzik ruhun gıdası 
Hayatın sol notası 
Şarkılar türkülerle 
Döner dünya rotası 
 
Do, re, mi, fa, sol, la,si 
Var mı bunun ötesi 
Hem çalar hem söyleriz 
Müzik yaşatır bizi 
 
Evde, işte , sokakta 
Ağzımızda şarkıyla 
Derslerde teneffüste 
Dolaşırız notayla 
 
RESİM KULÜBÜ  
 
Sınıfta resim dersi 
En eğlenceli derstir 
Bizim kulüp olmasa 
Eğlence çok eksiktir 
 
Rengârenk boyamalar 
Çeşit çeşit temalar 
Resim kolu örnektir 
Çatlasın diğer kollar 
 
Resim hayat demektir 
Hayat renkler demektir 
Bakın gökkuşağına 
O bile rengarenktir 
 
Resim yapar çocuklar 
Hayalleri tasarlar 
Bazen beceremezse 
Öğretmen yardım eder 
 
Al kâğıdı kalemi 
Dök aklından geçeni 
Güzel değil aslolan 
Bitirmek resimleri 
 
SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ  
 
Sivil savunma kolu 
Görevi tam diz boyu 
Felaket ve kazada 
Yardım isteyen dolu 
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Sirenler çaldığında 
Deprem, sel ve savaşta, 
Neler yapmak gerekir 
Hepsi de kolumuzda 
 
Gelin siz de katılın 
Yardıma destek katın 
İş başa düştüğünde 
Bir gün gelir anlarsın 
 
SPOR KULÜBÜ  
 
Sporun faydası çok 
Bunu bilmeyen hiç yok 
Haydi, gelin spora 
Tembellikte fayda yok 
 
Sağlıklı yaşam için 
Eşofmanları giyin 
Çıkın spor yapmaya 
Kendinize güvenin 
 
Sporda dikkat edin 
Düşmeyin incinmeyin 
Kaş yapalım derken 
Gözleri çıkarmayın 
 
Isınmadan spor yok 
Fazlaca zorlamak yok 
Spor kolu burada 
O’nsuz kayıt olmak yok 
 
Centilmence oynamak 
Sporla hayat bulmak 
Asıl maksat burada 
Adam gibi eğlenmek 
 
Kazansak kaybetsek te 
Ne var onlar yense de 
Maksat mücadeledir 
Yenilsek te yensek te 
 
TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLKYARDIM KULÜBÜ  
 
Yollar araba dolu 
Trafik bir dert oldu 
Kuralları bilmeyen 
Bakınıp şaşkın oldu 
 
Soldan yürü dikkat et 
Lambaları takip et 
Yaya geçidi yoksa 
Allah’ına dua et 
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Sürücüler yayalar 
Hepsi aynı yoldalar 
Trafik kuralları 
Tüm insanları bağlar 
 
Trafik canavarları 
Sardı tüm sokakları 
Kolumuza kaydolun 
Yok edelim onları 
 
Gece gündüz her yerde 
Polis amca görevde 
Sizlerde yardım edin 
Yükü çok bu günlerde 
 
Kazadır başa gelir 
Fenalaşır insanlar 
Hastaya yardım eder 
İlk yardımı bilenler 
 
SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME VE KIZILAY KULÜBÜ  
 
Kolların sağlıklısı 
Sağlık kolu yakası 
Beslenme, Kızılay’dır 
Kolumuzun teması 
 
Temizlik imandandır 
Beslenme kan yapandır 
Kızılay insan dostu 
Kolumuz vefalıdır 
 
Haydi çocuklar gelin 
Temizde birleşelim 
Öğrenelim hijyeni 
Herkese öğretelim 
 
Kızılay’ı tanımak 
Her zaman yardım yapmak 
Her insanın görevi 
Kanını bağışlamak 
 
Sağlıklı olmak demek 
İyi beslenmek demek 
Sağlam kafa ve vücut 
İnsanca yaşam demek 
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ÇOCUK DÜNYASI 
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ARABAMIZ  
 
Sabahları geç ise 
Hava yağmurlu ise 
Arabayla gelinir 
Yürümek istenmezse 
 
Hafta sonu her yere 
Gezmeye marketlere 
Uyuyarak gidilir 
Arabayla denize 
 
Araba pek hızlıdır 
Bagajı kocamandır 
Ön koltuğa oturmam 
Arka koltuk benimdir 
 
PALYAÇO 
 
Elbisesi pek komik 
Kocaman ayakları 
Kırmızı top burnuyla 
Palyaço nasıl tatlı! 
 
Şapkası pek ufacık 
Kocaman ayakları 
Yanaklar al elmacık 
Palyaço nasıl tatlı! 
 
Düğün, tören, şölende 
Neşelendirir dansı 
Düşünce gülüşüyle 
Palyaço nasıl tatlı! 
 
Ortama neşe katar 
Güldürür çocukları 
Çocukluktan hatıra 
Palyaço nasıl tatlı! 
 
BALIK TUTUYORUM 
 
Balık tutmak hünermiş 
Deneyince anladım 
Kim daha akıllıysa 
Onun sözü geçermiş 
 
Olta, misina, iğne 
Yem bir tane ucunda 
Sessizce denize sal 
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Balıklar gelsin bekle 
 
Nihayet bir tanesi 
Dokunur yeme narin 
Biraz daha beklersen 
Biri takılır belki 
 
Takılırsa oltana 
Yavaşça çek yukarı 
Sudan çıkart iyice 
Suya kaçmasın sonra 
 
Avlanmak eğlenceli 
Bu bir spor ve hobi  
Tedbirsizlik etmek yok 
Kurallar bilinmeli 
 
YÜZÜYORUM 
 
Sudan korkardım önce 
Dalgalardan ürperdim 
Soğuk, derdim dalgalı  
Hiç girmek istemezdim 
 
Yüzme bilmezdim oysa 
Boğulmaktan korkardım 
Kıyılarda oynaşır 
Mazeret üretirdim 
 
Ama artık denizden 
Yüzmekten korkmuyorum 
Öğrendim yüzmeyi ya 
Denizi seviyorum 
 
Balıklar gibi mutlu 
Yosun gibi tuzluyum 
Yorgun, yanmış, acıkmış 
Yüzmeyi seviyorum 
 
Yüzmek en güzel spor 
Hem oyun hem eğlence 
Dikkatli olmak gerek 
Deniz bu neticede 
 
Babam öğretti bana 
Yüzmeyi, dip dalmayı 
Ama bir de dedi ki 
Unutma Kuralları  
 
Emniyet kuralları 
Bizler için unutma 
İkaz ve uyarılar 
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Can kurtarır mutlaka 
 
Yüzmeyi çok bilsek de 
Derinlere gitmek yok 
Tek başına denize 
Girmek, şakalaşmak yok 
 
BİSİKLET SÜRÜYORUM 
 
İki teker üstünde 
Bir oturak bir sele  
Bir çift pedal ortada 
Bisikletim bir tane 
 
Önceden binemezdim  
İleri gidemezdim  
Dengemi tutturamaz 
Düşer yeri öperdim  
 
Babam çok yardım etti 
Hep sabırla bekledi 
Defalarca düşsem de 
Hep bana yardım etti 
 
Sonra öğreniverdim 
İleri gidiverdim 
Hiç düşmeden korkmadan 
Bakkala gidip geldim 
 
Sürüyorum artık ben 
Yan tekerler olmadan 
Kollarım titrese de 
Düşmeden, sallanmadan 
 
Bisiklet eğlenceli 
Ama dikkat etmeli 
Yaya var araba var 
Akıllıca binmeli 
 
Trafiğe hiç çıkmam 
Üstünde şaka yapmam 
Dolaşmam karanlıkta  
Elimi hiç bırakmam 
 
Dersler bitmeden binme 
Kasksız asla yeltenme 
Bu işin şakası yok 
Sürüşüne güvenme 
 
UÇURTMAM 
 
Uçurtmam altıgendir 
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Üç çıta bir göbektir 
Kuyruğu çokça uzun 
İpi doksan metredir 
 
Sarı var, kırmızı var 
Kuyruksuzu, döneni var 
Göklerde süzülüşü 
Seyredene can katar 
 
Yükselir Rüzgar varsa  
Yarışır tüm kuşlarla 
Selam verir istersem 
Kaçar ipi koparsa 
 
Yan yana uçurtmalar 
Rengarenk oyuncaklar 
Çocukların sevdası 
Gökteki uçurtmalar 
 
AYAKKABIM  
 
Bayram sabahı bugün 
Erken başlasın günün 
Yeni ayakkabılarını 
Gez, dolaş, göster, övün 
 
Rengi kan kırmızısı 
Ne güzel fiyonkları 
İyi günlerde kullan 
Yakıyor bakanları 
 
BALON  
 
Balon çocuk masalı 
Uçanı uçmayanı 
Oynatır çocukları 
Rengarenk dünyaları 
 
Uzun, şişman, incesi 
Benekli, desenlisi 
Sapı ip gaz içleri 
Ebatları çeşitli 
 
Sıkı tut ki kaçmasın 
Sonra ağlamayasın 
Patlatma üzülürsün 
Olanı kıskanırsın 
 
Büyük küçük herkese 
Balon tam bize göre 
Etkinlik ve törende 
Herkesin ellerinde 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 198 
 

Bayramlarda camdadır 
Bayrağın yanındadır 
Eğlence aracıdır 
Herkesin aklındadır 
 
BİSİKLET  
 
Çocukluk hatırası 
Çift teker pedallısı 
Mavisi sarısıyla 
Çocuklar sevdalısı 
 
Oyunlara renk katar 
Sokaklarda yarışlar 
Bisikleti olanın 
Hayatı onla başlar 
 
Püskülü ponponuyla 
Fırfırı kornasıyla 
Süslemek sana kalmış 
Selesi lambasıyla 
 
BİSİKLETİM  
 
İki teker üstünde 
Dokunmayın keyfine 
Gezersin dünyaları 
Direksiyon elinde 
 
Kornası öter vak vak 
Düşersin tepetaklak 
Bisikletin şakası yok 
Geçerler sonra matrak 
 
Trafiğe dikkat et 
Yola çıktık nihayet 
Yokuşlarda direnme 
Tabanlarına kuvvet 
 
Süslemek sana kalmış 
Püsküllü, ışıklıymış 
Çocuklara hediye 
Her çeşit rengi varmış 
 
Eğlenceli binmesi 
Sokaklarda gezmesi 
Yollar çukurla dolu 
Bak benden söylemesi 
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BULUT  GÖKTE BİR SÜSTÜR 
 
Kimi ak kimi kara 
Kimi koyu gridir 
Dolaşır hiç durmadan 
Bulut gökte bir süstür 
 
Umuttur fidanlara 
Rahmettir topraklara 
Bulut serinlik verir 
Sıcak vurmuş canlara 
 
Suyu taşır bulutlar 
Yağacağı yerlere 
Pamuk gibi bulutlar 
Rahmettir bilenlere 
 
BULUT  
 
Masmavi semaların 
Yıldızlı gecelerin 
Sanki pamuk demeti 
Bembeyaz toz öbeği 
 
Adı bulut rengi ak 
Gelir geçer koşarak 
Seviyorsa bizleri 
Yağmur dolu bedeni 
 
Yazın gölgesi olur 
Kışın soğuğu çoktur 
Tozuyla dumanıyla 
Kaybolur her nasılsa 
 
ÇİKOLATA SEVGİSİ  
 
Fındıklı fıstıklısı 
Sanki dünya tatlısı 
Hem küçük hem büyükten 
Pek çoktur sevdalısı 
 
Kakao süt ve şeker 
Buluştular beraber 
Sığışıp tek bir kaba 
Dayanamaz yürekler 
 
Öğlen yemek arası 
Bazen dersten sonrası 
At ağzına bir dilim 
Enerji, lezzet tadı 
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Çok yeme bunalırsın 
Az yeme kıskanırsın 
Azı kar çoğu zarar 
Çikolata bu ne sanırsın? 
 
ÇOCUK 
 
Küçüksün daha çocuk 
Pamuk pamuk ellerin 
Ekmek elden su gölden 
Peltek peltek dillerin 
 
Masumsun daha çocuk 
Tertemiz sular gibi 
Ne hilen var ne hurdan 
Berraksın yağmur gibi 
 
Kötülükler kibirler 
Girmedi yüreğine 
Kurnazlıklar hileler 
Bulaşmadı eline 
 
Karşılıksız sevmeyi 
En yakın ihaneti 
Tatmadın henüz daha 
Yokluğu, özlemleri 
 
Aklında kötülük yok 
Kalbin tertemiz daha 
Zayıfsan tehlike çok 
Dik dur, kötüye kanma 
 
Yavaşça kirlenirken 
Büyüyeceksin korkma 
Düzelmek hep mümkünken 
Hırsa saplanıp kalma 
 
Kötüler üşüşecek 
O tertemiz dünyana 
Para, makam, şöhretler 
Tuzak olacak sana 
 
Yıllar sonra üzülme 
Vicdanını körletme 
Koca adam olsan da 
Çocuk kal, saf kalbinle 
 
ÇOCUKLUĞUM 
 
Bir masal gibi uçtu, geçip gitti seneler 
Çocukluk yıllarımı bana geri verseler 
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Okula gitsem yine, sokaklarda koştursam 
Annemin kucağında, saadetle uyusam 
 
Oyun oynasam dursam, sallansam döne döne  
Akşam olsa erkenden, babam işten tez dönse  
 
Hayal kursam sürekli, oyuncaklarım olsa, 
Yıldızlar peri olsa, gece odama dolsa 
 
Kâğıt helva, leblebi, macun yesem yollarda 
Her zaman sütüm olsa, mavi renkli çantamda 
 
Kırmızı bisikletim, masmavi topum olsa 
En yeni ayakkabım, bayram harçlığım olsa 
 
Tırmansam ağaçlara, kırlarda koşup dursam 
Uçurtmam sağlam olsa, en yüksekte uçurtsam 
 
Kedilerim köpeğim, muhabbet kuşum olsa 
Akvaryumumun içi bin bir balıkla dolsa 
 
Komşular, akrabalar, sevip te sarmalasa 
Bayram sabahlarında, cebim harçlıkla dolsa 
 
Babam yaşıyor olsa, ben yine çocuk olsam 
Şu anki aklım olsa, hep aynı çocuk kalsam 
 
ÇOCUKLUK TESELLİSİ YATIYORKEN YERLERDE 
 
Bir zaman durdu konuşmadan 
Donuk, soluk, kararsız, telaşsız 
Oynamadı parmağı bile, baktı. Bakamadan 
Sözsüz, hissiz, çaresiz, anlamsız 
 
Dudakları titredi önce sonra elleri 
Sıralandı yaşlar gözüne hemen peşinden 
Çöktü. Yere değdi küçük dizleri 
İlk damla düştü yere çok gecikmeden 
 
Hıçkırıklar takip etti göz yaşlarını 
Uzandı elleri yerde yatan dostuna 
Kızardı gözleri, sildi yanaklarını 
Tek tek sevdi parçalarını..gelemedi kendine 
 
Kırılan bisikleti değil ta kendisiydi  
Eğlencesi, ilacı, çaresiydi zamanın 
Sırdaşı, dostu, sevdası, yüreğiydi  
Suratında iziydi kırık parçalar ilk hayat tokadının 
 
Birleştirmek ne mümkün kırılan parçaları 
Çaresizlik ne zor? zaman ne acımasız ? kurur mu göz yaşları? 
Çocukluk tesellisi yatıyorken yerlerde… 
Hiçbir şey söylemeden veda edip ayrıldı. 
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ÇÖP TOPLAYAN ÇOCUKLAR  
 
Onuruyla, erdemle 
Rızık arar çöplerde 
Çalmaz, aşırmaz, kızmaz 
Çöp toplayan çocuklar 
 
Karda soğuk altında 
Dur da bak ellerine 
Nefret yok yüzlerinde 
Çöp toplayan çocuklar 
 
Namusuyla çalışır 
İsrafa engel olur 
Rızkı taştan çıkarır 
Çöp toplayan çocuklar 
 
Okula gitmese de 
Lüks nedir bilmese de 
İsyan etmez hayata 
Çöp toplayan çocuklar 
 
DENİZKIZI  
 
Masalların güzeli 
Denizkızının sesi 
Balık gibi kuyruğu 
Aşık eder herkesi 
 
Saçlar sarı kum gibi 
Teni insan misali 
Denizci efsanesi 
Denizkızı bir peri 
 
DÜNYA ÇOCUKLARI  
 
İki yüz ayrı devlet 
Yerleşmiş yerküreye 
Dostluk, huzur içinde 
Yaşar gider birlikte 
 
Tüm dünya çocukları 
Kardeştir hep aslında 
Bilmem hangi kıtada 
Çocuktur, her yaşında. 
 
Çocuk kalbiyle bakmak 
Yaşamayı bilmektir 
Gelecek hep güzeldir 
Çocuklar gelecektir!!! 
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EN DEĞERLİ HEDİYE  
 
Hediye ilk kuraldır 
Davete, ziyarete 
Elbet boş gitmek olmaz 
Seni davet edene 
 
Pek çok hediyeler var 
Kitap en kıymetlisi 
Paranı çarçur etme 
Sevindir gittiğini 
 
Maksat hatırlamaksa 
Kitaptan iyisi yok 
Sevgi sunmak niyetse 
Arayana kitap çok 
 
Oyuncaklar, giysiler 
Eskir, yırtılır gider 
Hepsi geçer gider de 
Kaybolmaz hikayeler 
 
Sadece kitap deme 
Hikâyendir hediye 
Altın, gümüş nafile 
Ver mesaj sevdiğine 
 
Okudukça anarlar 
Bu günü hatırlarlar 
O kitap rafta kalır 
Seni hiç unutmazlar 
 
GÖZLÜK  
 
Benim gözüm dört tane 
Okurum yana döne 
Yakınları affetmem 
Söylerim tane tane 
 
Uzağa en yakına 
Çaredir okumaya 
Gözlük tıbbi gereçtir 
Gözü bozuk olana 
 
Uyurken çıkarırım 
Gözümdeyken ararım 
Yıllardır alışkınım 
Gözlüksüz ne yaparım 
 
Temizler durularım 
Kılıfında saklarım 
Camı hiç çizilmesin 
Görmezsem utanırım 
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GÜNLÜĞÜM 
 
Sınıfta ve sokakta pek çok arkadaşım var 
Çevrem bir hayli geniş çok iyi dostlarım var 
Lakin birisi var ki kimselerle paylaşmam 
O benim sır yoldaşım bildiği pek çok şey var 
 
Akşam iki dakika alırım yastığıma 
Aklımdan geçenleri dökerim sayfasına 
Anlatırım o dinler söylemez tek bir çift söz 
Varınca rahatlarım sayfanın en sonuna 
 
Günlüğüm başucumda dolabımda saklıdır 
Benden başka okumak sakın ha çok yasaktır 
O benim özelimdir gizli dünyam ordadır 
Günlüğüm en sırdaşım en sır tutan kankamdır 
 
GÜNLÜK BENİM HERŞEYİM 
 
Günlük benim her şeyim 
Hislerimi işlerim 
Bazen yazmam okurum 
Bazen durmaz ellerim 
 
Acısı tatlısıyla 
Anılar satırlarda 
Günlük benim sırdaşım 
Hayatım sayfalarda 
 
Okutamam kimseye 
Saklarım en soteye 
Dünya üstüme gelse 
Paylaşmam kimselerle 
 
Kızdığım sevdiklerim 
Ezbere bildiklerim 
Hepsi yazılı onda 
Günlük benim kardeşim 
 
HAYDİ ÇOCUKLAR UYKUYA  
 
Televizyon ekranı 
Çeker tüm kulakları 
Uyumak istemez pek 
Zamane çocukları 
 
Oysa minik bedenler 
Yorulur öğrenciler 
Zihni dinlendirmeye 
Yetmez azcık saatler 
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Beden uyur dinlenir 
Az ekran yeterlidir 
Erken yat erken kalk ki 
Kaybolmasın bilgiler 
 
Anne baba seyretse 
Kıskanma yattın diye 
Onlar da seyretmezdi 
Çocukken yasak diye 
 
İLHAM PERİSİ  
 
Kompozisyon yazarken 
Bir şiir karalarken 
Bazen karar veremem 
Beklerim meleklerden 
 
İlham perim gelirse 
Söyler ne gerekirse 
Başladım mı bir kere 
Ardı gelir peşpeşe 
 
 
İNSANLARDAN BEN, ÇOCUKLUĞUM  
 
Daha başları çocukluğumun 
Yerlerden İzmir 
Zamanlardan sonbahar 
Saatlerden akşamüstü 
 
Bitmeyecek okul yıllarının beşincisi  
Okul önü.. beton, yokuşlu yol  
Kısa, yeni dikilmiş çam fidanları 
Aylardan nisan 
 
Nadir geçen arabalar, otobüs zaten yok 
Evlerin balkonlarında çamaşırlar 
Rüzgârdan uçuşan pazen etekler 
Havalardan.. bulutsuz bir bahar 
 
Unutulmayacak, yaşanmışlıkların en eskilerinden 
Siyah önlük, kahverengi pabuçlar 
Okul, ev, sokak üçgenindeki ben 
Zamanlardan çok eski bir zaman 
 
Dün gibi.. hatırlamaklığın başı daha 
Önümde uzanan yıllar gibi dik bir yokuş 
Eve giden.. sırtında ağır eski çantalı çocuk 
İnsanlardan ben.. 
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KARDAN ADAM  
 
Mahalle çocukları 
Kışın görünce karı 
Üşüse ıslansa da 
Yapar Kardanadam’ı 
 
Kömür gibi gözleri 
Görünmüyor elleri 
Ayakları gizlenmiş 
Üşümüştür besbelli 
 
Burnu sivri havuçtan 
Süpürgesi tahtadan 
Düğmeleri boncuklu 
Üstünde beyaz fistan 
 
KARDAN ADAM SEVGİSİ 
 
Lapa lapa yağınca 
Her yer karla dolunca 
Koşarız biz parklara 
Kardan adam yapmaya 
 
Sıkıca giyiniriz 
Havuç, düğme isteriz 
Karları yuvarlarız 
Beden, kafa yaparız 
 
Gözü, burnu, düğmesi 
Elinde süpürgesi 
Kardan adam sevgisi 
Çocukların neşesi 
 
LUNAPARK  
 
Dönme dolap balerin 
Uçan halı kaydırak 
Ne kadar eğlenceli 
Korkudan hop hoplamak 
 
Kaleye şut tavşana top 
Radar komik aynalar 
Tüfekle atış zevktir 
Sevinçlidir çocuklar 
 
Lunapark her yaşadır 
Eğlencesi adında 
Hayata bir moladır 
O’da bunun farkında 
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MASAL KAHRAMANLARI  
 
Masalla dolsa odam 
Uykuya öyle dalsam 
En güzel rüyaları 
Masallarla paylaşsam 
 
Pamuk Prenses gelse 
Cüceler takip etse 
Sonra uyusa prenses 
Prens gelse bir öpse 
 
Ardından kül kedisi 
Dalıverse içeri 
O masum temiz kalbin 
Görsem güzelliğini 
 
Pinokyo gelse cama 
Önce burnu uzansa 
Tutup iki elimden 
Doğruluğu anlatsa 
 
Tavan açılsa sonra 
Dört bir yan ışıldasa 
Perilerle birlikte 
Uçsak yeşil kırlara 
Kırlardan tutam tutam 
Papatyalar koparsam 
Heidi gibi dağlarda 
Hep özgürce koştursam 
 
Mutluluğa ulaşsam 
Polyana gibi yapsam 
Karamsarlığı silip 
Hayata iyi baksam 
 
Kırmızı başlıklı kız 
Kadar akıllı olsam 
Korkmasam hain kurttan 
Sevgileri kurtarsam 
 
Uyuyan prensesi 
Görsem o güzelliği 
Hain cadıya kızsam 
Uyandırsam sevgiyi 
 
Sonra odama dönsem 
Mışıl mışıl uyusam 
Sabah neşeyle dolu 
Mutlulukla uyansam 
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Rüyamı hatırlasam 
Bunu hiç unutmasam 
Masallar bir nasihat 
Buna göre yaşasam 
 
Masal küpe kulağa 
Ne mutlu ders alana 
Her masal ibret bize 
Dinlemeli mutlaka 
 
MASALLARLA UYUMAK  
 
Bütün gün yorulunca 
Dersler tamamlanınca 
Yatma vakti gelince 
Haydi doğru yatağa 
 
Annem yastık ucunda 
Elleri saçlarımda 
Ne güzeldir uyumak 
Masallar kulağında 
 
Anne sesi güzeldir 
Rüyalara davettir 
Masallarla uyumak 
Koca ömre bedeldir 
 
MEKTUP  
 
Sevgili dostum Ayça 
Yazdım sana uzunca 
Sende bekletme emi 
Yaz bana tez zamanda 
 
Mektubu kapatınca 
Adresini koyunca 
Ağzını kapatarak 
Pullarım en sonunda 
 
Postaneye varınca 
Pulları yapışınca 
Uçar bizim sayfalar 
Damgası vurulunca 
 
Şehrine ulaşınca 
Postacıya varınca 
Benden haber alırsın 
Posta kutun dolunca 
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MEKTUP  
 
Bir kağıt bir kalemle 
Yazarım sayfalarca 
Önce hal hatır sorar 
Selam ederim sonda 
 
Yazma işi bitince 
Pullarım koyup zarfa 
Adresim sol üstünde 
Hedef adres ortada 
 
Mutlu, acı haberler 
Mektupla iletilir 
Özlemlerle sevgiler 
Mektuptan öğrenilir 
 
NAZAR BONCUĞU 
 
Arabada evlerde 
Türlü elbiselerde 
Her yerlerde yaşarım 
Tüm gözler üzerimde 
 
Lacivert beyaz sarı 
Keserim nazarları 
Nazar boncuğuyum ben 
Korurum insanları 
 
OYUN PARKI  
 
Çocuklar oyun sever 
Gülmek, koşmak isterler 
Hep ders çalışmak olmaz 
Bazen eğlenmek ister 
 
Takım olmak, paylaşmak 
Güvenmek, yardımlaşmak 
Oyunlarla pekişir 
Tek beden, birlik olmak, 
 
Oyun parkı çocuk için 
Hem çocuk kalan için 
Sağlam düzgün kullanın 
Uzun ömürler için 
 
Dikkatlice, kardeşçe 
Düzgün kullan her nebze 
Oyuncak sağlam kalsın 
Bir dahaki sefere 
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Oynarken öğrenilir 
Maksat yerine gelir 
Özgüvenler artarken 
Kardeşlikler gelişir 
 
Oyunlar, oyuncaklar 
Yaşama hayal katar 
Hem temiz hava alıp 
Hem kaynaşır çocuklar 
 
OYUNCAK  
 
Seninle yıllar boyu 
Neler neler paylaştık 
Üstündeki naylonu 
Ne güzel boyamıştık 
 
Soğuk kış günlerinde 
Beraber uyumuştuk 
Tam beş yıldır seninle 
Ne güzel oynamıştık 
 
Artık okullu oldum 
Masam dolu defterle 
Oyuncağımı koydum 
Dolap çekmecesine 
 
Masamdaki yerini 
Artık boşaltmalıyım 
Oyun zamanı geçti 
Dersimi çalışmalıyım 
 
PALYAÇO  
 
Kıpkırmızı burnuyla 
Kocaman ayağıyla 
Eğlendirir bizleri 
Türlü oyunlarıyla 
 
Palyaço onun adı 
Ne ismi ne soyadı 
Çocukların dostudur 
Elbisesi puanlı 
 
Eğlendirir bizleri 
Neşelidir sözleri 
Yaptığı şakalarla 
Güldürür görenleri 
 
Üst üstedir hünerler 
Makyaj ustalık ister 
Top atar, çember atlar 
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Palyaço alkış ister 
 
SAAT 
 
Akreple yelkovanla 
Kayışı tokasıyla 
Saat göz önündedir 
Sabah akşam daima 
 
Kah duvarda koldadır 
Kah masada yer bulur 
Bütün gün tik tak tik tak 
Sağa sola sallanır 
 
SALINCAK  
 
İster genç ister yaşlı 
Salınmak ister insan 
Çocukluğa bir özlem 
Salıncaktaki zaman 
 
Küçüklük hatırası 
Bahçedeki salıncak 
Ağaç dalı iki ip 
Ne keyifli oyuncak 
 
Çocuklara eğlence 
Büyüklere nostalji 
Salıncaklar bahane 
Sallanmak çok neşeli 
 
ŞİİR DEFTERİ  
 
Şiirleştir yarını 
Süsle anılarını 
Anlat mısralarınla 
Güzelleştir hayatı 
 
Şiir defterin olsun 
Sayfası umut dolsun 
Yaşadığın ne varsa 
Hepsi hoş, güzel olsun 
 
Sevinçte ve kederde 
Ferahla şiirlerle 
Tüm zorluklara inat 
Dost kal şiirlerinle 
 
İleride bir zaman 
Çıkarırsın kutudan 
O muazzam anları 
Yeni baştan yaşarsın 
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Çocukluk ve gençliğin 
O defter tek şahidin 
Şiir hayatın tadı 
Gerçek olsun dileğin 
 
SOBA  
 
Evin başköşesinde 
Boruları üstünde 
Ağzı büyük kocaman 
Ateşi midesinde 
 
Odun kömürle doyar 
Kızdı mı ateş saçar 
Isıtır evimizi 
Kışın sıcaklık yayar 
 
En soğuk gecelerde 
Karlı günlerimizde 
Evimizin neşesi 
Mutluluk verir bize 
 
TAKVİM  
 
Yalnız bir yaprak kaldı 
Bu yıl artık sonlandı 
Darısı yeni yıla 
Güzel anlar yaşandı 
 
İyi kötü günlerde 
Yaşlandık hep birlikte 
Su gibi geçti zaman 
Sıcak soğuk demlerde 
 
Yeni bir yıl kapıda 
Umutlar yarınlarda 
Yeni yılda bitecek 
Takvim yapraklarında 
 
TELEFON  
 
Tuşları midesinde 
Ağzı ahizesinde 
Numara çevirince 
Kulağı ellerinde 
 
İyi gün kötü günde 
Ulaşır herkeslere 
Uzak mesafelere 
Taşır seni tellerle 
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Konuş yazılar yolla 
Güzel haberler onda 
Cepte veya odanda 
Yanında her dakika 
 
TELEFRİK  
 
Bir ayağı yerlerde 
Bir ayağı göktedir 
Götürür tel üstünde 
Gider ve geri gelir 
 
Yüksekten korkmuyorsan 
Hafta sonu dene bir 
Macera arıyorsan 
Bu tam sana göredir 
 
Çıkışı ayrı zevkli 
İnişi bir başkadır 
İnsanlar endişeli 
Bu telaşlar boşadır 
 
TELEVİZYON  
 
İçinde dünya saklı 
Sanki peri masalı 
Getirir dünyaları 
Sanki bilgi yumağı 
 
Oyunla eğlenceyle 
Haberle magazinle 
Gecelerin dostudur 
Dizi ve filmlerle 
 
Karşısına kurulan 
Kumandasını kapan 
Evde patron kesilir 
Kanalları zap yapan 
 
Karşısına geçince 
Konuşmalar bitince 
Dalar gider seyreden 
Sanki filmin içine 
 
Komşuluk eskidendi 
Onunla zedelendi 
Televizyon oynarken 
Çeneler kilitlendi 
 
Teknoloji çok güzel 
Bilgi almak çok güzel 
Ama eski dostluklar 
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Filmden daha güzel 
 
TEMBEL TAVUK  
 
Çalışmazsan dersini 
Dinlemezsen tahtayı 
Yapmazsan ödevini 
Olursun tembel tavuk 
 
Zayıf olur notların 
Bir şey öğrenemezsin 
Kepaze olur karnen 
Olursun tembel tavuk 
 
Öğretmenin üzülür 
Başın önde sürünür 
Annen baban dövünür 
Olursun tembel tavuk 
 
Üzülmek bir nebze de 
Geç kalırsın bilgi de 
Sınıfları geçsen de 
Olursun tembel tavuk 
 
TREN  
 
Sıra sıra odalar 
Birbirini kovalar 
Çuf çuf eder ilerler 
Demir raylarda gider 
 
Tren dağlardan aşar 
Havaya duman saçar 
Arada düdük çalar 
Kargaları kovalar 
 
Vagonları peşpeşe 
Her tarafı pencere 
Değmeyin siz zevkime 
Tren bize eğlence 
 
UYKU  
 
Dünyanın en tatlısı 
Tatlının en ballısı 
Çocukların sevdası 
Uyku masal tılsımı 
 
Gün boyu yorulunca 
Derslerden sıkılınca 
Gözlerin kapanınca 
Uyku ilaçtır sana 
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Uykusuz kalmak olmaz 
Geç yatıp geç kalkılmaz 
Uyumadan gün geçmez 
Ders sonu ziller gelmez 
 
YELKENLİ GEMİ  
 
Denizkızı misali 
Adı yelkenli gemi 
Endamı pek bir güzel 
Denizlerin perisi 
 
Rüzgarın önü sıra 
Koşturur doyasıya 
Bembeyaz gövdesiyle 
Açılır deryalara 
 
Şişirir yelkenleri 
Pek çoktur sevenleri 
Sessiz süzülür gider 
Çatlatır görenleri 
 
KUŞ OLUP UÇMAK 
 
Kanat açıp göklere 
Kuşlar gibi hür uçmak 
Dolaşıp semalarda 
İsterim özgür olmak 
 
Bulutlarla dans edip 
Dağ başlarına varmak 
Aşmak geniş gölleri 
Özlemlere ulaşmak 
 
Kâh yeşil vadilerde 
Özgürce nefes almak 
Kâh sonsuz ormanlarda 
Kanatlanıp yükselmek 
 
Hürriyet kuş olmaktır 
Prangalar kırmaktır 
Özgürlük iradedir 
Mutluluk hür olmaktır 
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DOĞA VE GÖKYÜZÜ 
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AĞAÇ  
 
Kökleri topraktadır 
Suları bedeninde 
Yaprakları şifadır 
Kıymeti meyvesinde 
 
Kereste olur bazen 
Bazen kağıt şeklinde 
Yanılır dilsiz sanan 
Sihir yeşil renginde 
 
ÇAM FİDANI 
 
Aldılar beni birgün 
Taşıdılar narince 
Küçücük bir çocukken 
Suladılar sevgiyle 
 
Diktiler günler sonra 
Bilmediğim bir yere 
Diğer kardeş çamlarla 
Büyüdük hep birlikte 
 
Aradan yıllar geçti 
Büyüdüm ağaç oldum 
Gölgelendim iyice 
Sallanır durmaz oldum 
 
Gölgem büyüdü zamanla 
Sevdi beni insanlar 
O güçlü dallarıma 
Kuruldu salıncaklar 
 
Meyve yoktu aslında 
Yiyemedi kimseler 
Kokum vardı yalnızca 
Küsmedi hiç çocuklar 
 
Kuşlar kondu dalıma 
Kelebekler toz aldı 
Fırtınalar coştukça 
Benden başka kim kaldı? 
 
Sincaplar yuva yaptı 
Arılar yuvalandı 
Kırlangıçlar öttükçe 
İçim neşeyle doldu 
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Buraları pek sevdim 
Büyüdükçe güçlendim 
Başka yer bilmem ama 
Buralar hep benimdir 
 
Bir gün bir adam geldi 
Elinde saplı tüfek 
Vurdu belim üstüne 
Aslında ufak tefek 
 
Vurdukça yaralandım 
Kanadı kol ve dallarım 
Hain vurdukça vurdu 
Dayanmadı bedenim 
 
Düştüm dalım üstüne 
Yuvarlandı bedenim 
Ne kuşlar kaldı üstümde 
Ne bir sincap üzgünüm 
 
Sesim çıkmadı işte 
Diyemedim dur diye 
Kesildi hep dallarım 
Elveda yapraklarım 
 
Doğradılar peş peşe 
Küçük ettiler beni 
Koydular bir araca 
Gönderdiler oraya 
 
Fabrika gibi bir yer 
Ucu karanlık ve dar 
Yaprak ettiler tek tek 
Oldum çizgili defter 
 
Yeniden dizdiler bir bir 
Tellerle bağladılar 
Üste resim boyayıp 
Adımı da koydular 
 
Paketlenip sonunda 
Kondum tozlu raflara 
Birkaç gün bekleyince 
Sattılar çocuklara 
 
Kapladılar tenimi 
Mavi sarı kaplarla 
Etiketleyip bedenimi 
Attılar bir çantaya 
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Şimdi okullu oldum 
Çantaları doldurdum 
Her gün bir şey öğrenip 
Çocuklarla bezendim 
 
Çocukları pek sevdim 
Ses etmedim kızsam da 
Diğer dallarım gibi 
Ders oldum çocuklara 
 
Yalnız bir ağaç iken 
Şimdi okullu oldum 
Onlar öğrensin yeter 
Fedadır yapraklarım 
 
Okula gidin yeter 
Ey sevgili çocuklar 
Alfabe öğrenmeye 
Feda olsun bu çamlar 
 
AĞAÇ YAŞAM DEMEKTİR 
 
Ağzı var dili yoktur 
Yeşillerden demettir 
Yuvadır kurda kuşa 
Ağaç gölge demektir 
 
Erozyona engeldir 
Zehri temizleyendir 
Meyveleri can verir 
Ağaç yaşam demektir 
 
ÇEVREYİ KORUYALIM  
 
Fabrika bacaları 
Kirli su atıkları 
Yollar çöplü diz boyu 
Bu mudur doğa aşkı 
 
Nefes alamaz ciğer 
Kirlenirse atmosfer 
Sular zehir saçarsa 
Yaşayamaz bedenler 
 
Üç kuruş para için 
Değer mi katletmeye 
Ormanları yakanlar 
Layık mı affetmeye 
 
İnsanlık dersidir bu 
Temizlik iman borcu 
Doğa temiz kalırsa 
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Sağlık bulur ormanlar 
Yeşil mavi yaşarsa 
Tükenmez hiç kaynaklar 
Tutumlu ol daima 
Emanet bu kıymetler 
 
Pisletme iyi koru 
Kirletene savaş aç 
Haykır sesini yükselt 
Eğit, sevgini paylaş 
 
ÇİÇEK  
 
Zarif ince bedeni 
Yaprakları tül gibi 
Pek çeşitli renkleri 
Mest eder sevenleri 
 
Kokusu aşık eder 
Rengi çokşey simgeler 
Özlem, sevgi, nefretler 
Onunla olmak isterler 
 
Kırlarda bahçelerde 
Güzelsin tüm kalplerde 
Fark yaratır renginde 
Bir yudum su görünce 
 
DENİZ MAVİ KALMALI  
 
Yer altında dünyadır 
Balıklara yuvadır 
Bulutlara can veren 
Bir dolu su kabıdır 
 
Doğru bildiniz deniz 
Çok severiz hepimiz 
Yazları serinleriz 
Kışın uzak isteriz 
 
Dünyanın çoğu sudur 
Bereket, hayat budur 
Mavi kalmalı deniz 
Kirletenler nankördür 
 
Plastik, yağ atanlar 
Tabiata zulmeder 
Kimyasal atık döken 
Çevreyi zehir eder 
 
Deniz mavi kalmazsa 
Yaşayamaz balıklar 
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Balıklar yaşamazsa 
Bozulur tüm düzenler 
 
Yurttaş olma bilinci 
Yaşatmalı denizi 
Sadece sevmek yetmez 
Korumalı maviyi 
 
DENİZ  
 
Yemyeşil tepelerin 
Dağların derelerin 
En güzel şehirlerin 
Kıyısındasın deniz 
 
Kokunla yosununla 
Meltemin imbatınla 
Balığın balıkçınla 
Ne güzel şeysin deniz 
 
Yazları kumsalınla 
Kışları dalgalarla 
Baharda mis kokunla 
Ne sevimlisin deniz 
 
Mavi yeşil tonunla 
Körfezin limanınla 
Tekne, yat, vapurunla 
Ne tatlısın sen deniz 
 
DENİZLERİMİZE ŞİİRLER 
 
Ülkemin kuzeyinde 
Trakya’dan Artvin’e 
Kuğu gibi uzanır 
Tertemiz insanıyla 
 
Buz gibi soğuk suyu 
Sanki hiç yokmuş tuzu 
Hamsisi takasıyla 
Karadeniz laz ruhu 
 
/// 
 
İki yanı gerdanlık 
Kendisi pek ufacık 
Marmara bir iç deniz 
Tarih kokan fıçıcık 
 
İstanbul Çanakkale 
Kurulmuşlar girişe 
İstanbul kıyısında 
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Marmara bir efsane 
 
//// 
 
Akdenizle marmara 
Almışlar ortasına 
Kuzeyden güneye dek 
Ege mavi sularla 
 
Balığı insanıyla 
Tarihi, kumsalıyla 
Ege güneş doğuşu 
Lodosu poyrazıyla 
 
//// 
 
Sıcacıktır suları 
Tuz dolu damlaları 
Turizm, tatil yurdu 
Akdeniz kıyıları 
 
Yabancısı yerlisi 
Tarımı, ticareti 
Ülkemin birincisi 
Akdeniz sahilleri 
 
KAĞIDIN MACERASI 
 
Sağlıklı bir ağaçtı 
Kuşlara yuva açtı 
Yaşadı yıllar boyu 
Pek sevdi çocukları 
 
Yeşillik, yağmur verdi 
Pek güzeldi meyvesi 
Sonra yaşlandı gitti 
Kabuk attı gövdesi 
 
Kesildi sonra bir gün 
Ayrıldı köklerinden 
Arabalara konup 
Yola çıktı evinden 
 
Uzak bir yoldan sonra 
Vardı boş bir alana 
İndirip kasalardan 
Koydular bir depoya 
 
Büyük makinelerle 
Aldılar işlemeye 
Başladılar kesmeye 
Sonra şekil vermeye 
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Artık ağaç değildi 
Toz haline gelmişti 
Eskiyen o dev ağaç 
Artık milyon taneydi 
 
Sonra bu ufak tozlar 
Birleşti tekrar tekrar 
Oldu binlerce kağıt 
Tanımadı görenler 
 
Kimisi kitap oldu 
Birkaçı karton oldu 
Bazıları defterdi 
Kimi kaleme döndü 
 
Kitaplar, süslemeler 
Kartonlar ve kalemler 
Ulaştı çocuklara 
Tüm rengârenk defterler 
 
Çocukların can dostu 
Yine yanlarındaydı 
Okullara mutluluk 
Veren yaşlı ağaçtı 
 
ORMAN DÜŞMANI  
 
Yakalım ormanları 
Hiç sönmesin mangallar 
Otlatın keçileri 
Büyümesin fidanlar 
 
Keselim ağaçları 
Üç kuruş para için 
Açın arazileri 
İki ev yapmak için 
 
Bu yeşillik çok bize 
Güzellik fazla bize 
Çöl gibi Türkiye’yle 
Vah bize vah’lar bize 
 
YEŞİL SEVEN YEŞİLLER 
 
Yeşil göz dinlendirir 
Ağaç yeşil demektir 
Temiz hava, bulutlar 
Ormanlarla beslenir 
 
Orman toprağı bekler 
Yağmur yeşili besler 
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Orman dostu sayılır 
Yeşil seven YEŞİL’ler 
 
RÜZGÂR 
 
Rüzgâr eser yüzlere 
Tohumları savurur 
Rahmet dolu bulutlar 
Hep onunla yol alır 
 
Çiçeklere böceğe 
Yağmura filizlere 
Rüzgâr büyük etkendir 
Tabiat döngüsüne 
 
Ferahlatır çok zaman 
Dalga olur denize 
Bazense kızar yıkar 
Rüzgâr derstir bilene 
 
RÜZGÂR BAŞKASI DEĞİL 
 
Saçlarımı dağıtan 
Bulutu kovalayan 
Yağmurları yağdıran 
Rüzgâr başkası değil 
 
Ekinleri savuran 
Dalgaları yaratan 
Sıcak soğuk ayıran 
Rüzgâr başkası değil 
 
Yazın serinlik yapan 
Kışın el yüz donduran 
Yelkenleri kabartan 
Rüzgâr başkası değil 
 
Uçurtmayı kaldıran 
Tozu dumana katan 
Uçakları uçurtan 
Rüzgâr başkası değil 
 
ESEN DELİ RÜZGÂRLAR 
 
Dağıtır saçlarını 
Kaldırır etekleri 
Savurur ekinleri 
Esen deli rüzgarlar 
 
Bulutları kovalar 
Yağmurları çağırır 
Dalgaları kabartır 
Esen deli rüzgârlar 
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SU 
 
Su hayattır insana 
Bitkiye ve doğaya 
Can verir topraklara 
Denizlere dağlara 
 
Umut olur çöllere 
Kuvvettir ekinlere 
Kıymetini bilene 
Su verin dileyene230; 
 
TABİAT ANA  
 
Orman yeşili teni 
Altın sarı saçları 
Ayağı toprak kokar 
Meyve dolu dalları 
 
Tabiat ana derler 
Dağlara nehirlere 
Her mevsimde güzeldir 
Bakmasını bilene 
 
Kış olur kar yağdırır 
İlkbaharlar ılıktır 
Hazanı sona saklar 
Yazın teni yaktırır 
 
Tabiat ana durmaz 
Döngü hep tekrarlanır 
Mevsimler hiç değişmez 
Toprak her yıl canlanır 
 
TABİAT  
 
Çimen, çiçek, böcekler 
Ağaç, orman, bulutlar 
Toprak, deniz ve göller 
Tabiatı simgeler 
 
Rabbimin armağanı 
Kainatın döngüsü 
Hayatın baş kaynağı 
Tabiat can pınarı 
 
Gündüzler ve geceler 
Değişen tüm mevsimler 
Sebzeler ve meyveler 
Tabiatla can bulur 
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Tohumlardan kozadan 
Çıkar hayat durmadan 
Rabbimin kudretiyle 
Tabiat baş kumandan 
 
YAĞMUR 
 
Hava bulutla dolar 
Isınır, durgunlaşır 
Rengi sarıya döner 
Nem kokusu yayılır 
 
Ardından rüzgar eser 
Çakar sesli şimşekler 
Sarı gün siyah olur 
Düşerken ilk taneler 
 
Başlarken pıtır, pıtır 
Açılır şemsiyeler 
Sağa sola koşturur 
Şemsiyesiz kalanlar 
 
Güneş varsa görünür 
Gökkuşağı rengârenk 
Anne camdan seslenir 
Haydi eve.. sokak yok 
 
YAĞMUR HAYAT DEMEKTİR  
 
Kupkuru olur toprak 
Biraz güneş görünce 
Isınır sular, göller 
Buharlaşır denizler 
 
Yükselir buhar göğe 
Savrulur dört köşeye 
Toplanır hep bir yerde 
Bulut olur böylece 
 
Rüzgar iter bulutu 
Taşır suyu, umudu 
Derken gökler şahlanır 
Döker suyu, yağmuru 
 
Bereket olan yağmur 
Islatır dört bir yanı 
Kavrulmuş susuz canlar 
Onla bulur hayatı 
 
Sonra sular dökülür 
Göllere denizlere 
Yeniden buharlaşır 
Yükselirler göklere 
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Yağmur hayat demektir 
Su olmadan yaşanmaz 
Bunu çok iyi bildin 
Su israfı yakışmaz 
 
YILDIZLAR  
 
Titrek beyaz yıldızlar 
Gece semayı kaplar 
Milyarlarcası göğe 
Işık saçar dururlar 
 
Gezegenler, yıldızlar 
Gece gökler süsüdür 
Hepsinin adı ayrı 
Yaratan’ı aynıdır 
 
Gitmesek görmesek te 
hep ordalar biliriz 
Geceye ahenk katan 
Yıldızları severiz 
 
Geceye kandildirler 
Masallara bir şahit 
Rüyalarda mutluluk 
Hayallere kardeşler 
 
ORMAN YANGINLARI 
 
Yanan sadece ağaç mı ateşi unutunca 
Mangalı söndürmeden ev yolunu tutunca 
Mahluklara ne olur ateş göğü sarınca 
Üç kuruş keyif için o kibriti çakınca 
 
Sizden yaşlıdır belki o yakılan ağaçlar 
Duman kaplar her yeri can çekişir hayvanlar 
Yerinden kaçamaz ki ağaç bağlı toprağa 
Bir hain ateşle mahvolur tüm ormanlar 
 
Ormanlar yok olursa yağmur yağmaz ülkeme  
Kuraklık ve erozyon felakettir millete  
Orman ciğeri yurdun, hem cennettir gözlere  
Orman yakan hainler layıktır cehenneme  
 
Binlerce ağaç, hayvan yok olur her yangınla 
Yıllar alır ormanın yetişmesi aynıyla 
Bak bir ihmal ne etti dostumuz tabiata 
Vazgeç mangal keyfinden orman içinde yakma 
 
Sadece mangal değil ateşin hepsi zarar 
Yaz sıcağı altında kupkuru tüm ağaçlar 
Etraftaki otlarla yangına çok hassaslar 
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Allah korusun hepsi ateşlerden korkarlar 
 
Orman yuvası kuşun, böceğin tüm mahlûkun 
Yeşil, koku, yağmurlar armağanı ormanın 
Odun, kağıt mahluller hediyesi ağacın 
Ne olur canını yakma o ateşle doğanın 
 
SİS  
 
Sis çökmüş şehrin kanatlarına 
Tepelerden aşağı koyu karanlık iç ürperten 
Dağlar görünmez olmuş sessiz 
Heybetlerinden eser kalmamış 
Etekler duman altı olmuş 
Sis şehre uzanmakta yavaştan 
 
Evler teslim olmakta ses çıkarmadan, direnmeden 
Siyaha siyah katarken perdeler 
Gölgeler uzanmakta bulutsuz gecede 
Evler sessiz, hayat tesadüfe bağlı 
Sonu bilinmeyen bir denklem 
 
Sanki yaşam bitecek gibi 
Sanki az sonra güneş açacak gibi bilinmez bir gecede  
Sis sarmış etrafı sessiz… 
Gemiler durmuş nefeslenir 
İnsanlar zamanla sakinlemiş kurban gibi  
Kaderine razı, halinden memnun, çaresiz 
 
Sis sarmış evleri, kahveleri, geceyi  
Sis gönülleri de sarmış 
Gülmez kimse, uyumayı erteler 
Şehir sessiz, yürekler sessiz 
Gece sessiz 
 
Her taraf sise bulanmakta yavaştan 
Dakika dakika kara daha kara olmakta 
Sabaha çok var daha 
Her taraf sislenmekte 
Her ev daha sessizleşmekte 
Gece daha çekilmez olmakta 
Sis gönülleri budamakta 
Gözleri karartmakta 
 
Sis çökmüş gönüllere 
Evlere, ellere, demirlere, 
Serçelere, gözlere, 
Sis çökmüş şehre…gece gibi, kara gibi, susmuş gibi… 
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YAĞMUR  
 
Bir damla düşer önce yerlere ekinlere  
Düşen yağmur değilde sanki can bedenlere  
Hayat bulur tabiat canlanır ilk damlayla 
Benzer yeşil yeşile tozlar kalkarsa suyla 
 
Hava tertemiz olur görünür ta uzaklar 
Damla gider derine içilecek su yapar 
Göle giden damlalar yeniden bulut olur 
Yağar birgün yeniden toprağı çamur eder 
 
YAĞMUR ZORDUR  
 
Yağmur var penceremde bu akşam 
Çisi çisi derler ya öyle işte 
Buğulu iz bırakıp kayarken aşağılara nemi ıslatarak elimi  
Yağmur var ellerimin dokunamadığım diğer ucunda…. 
 
Sokaklarda sahipsiz, aç, ürkek, korkak bakışlı çocuklar var 
Bu karanlığın, yalnızlığın, sahipsizliğin altında 
Islanan kaldırımlar değil sadece gözlerde nemli  
Üşüyen, acıkan, annesizler var bu kaldırımlar üstünde.  
 
Yağmur hoştur, kar güzeldir sıcak pencerelerden bakanlara 
Karda oynamak hoştur evde bekleyenler oldukça 
Sokaklarda olmak zordur sahipsizsen, ıslanıp üşüyorsan  
Yalnızsan, açsan, titriyorsa dudakların soğuktan230;. zordur yağmur… 
 
AY’A ŞİİR 
 
Gece var gündüz yoksun 
Bulut gelince sırsın 
Bazen gündüz görsem de 
Gecelerde yaşarsın 
 
Işığın bize lamba 
En karanlık havada 
O güzel görüntünle 
Yıldızlar etrafında 
 
AY  
 
Aydır dünya güzeli 
Dünyamızın incisi 
Gündüz de görünse de 
Gecelerin güneşi 
 
Mehtaplı gecelerde 
Işıktır tüm evrene 
O kadar güzeldir ki 
İlhamdır sevenlere 
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Bulutlu gecelerde 
Sır olur saatlerce 
Özletir kendisini 
Görünmezse günlerce 
 
GÖKYÜZÜ  
 
Geceleri tepemde 
Kandildir tüm yıldızlar 
Gündüz kaybolsalar da 
Bilirim hep ordalar 
 
Bulutlar ve güneşle 
Yer değişir yıldızlar 
Gündüz bir başka güzel 
gece ayrı güzeldir 
 
GÜNEŞ 
 
Yuvamızı ısıtan, 
Kalpleri yumuşatan 
Gönülleri güldüren 
Güneştir penceremde 
 
Günün ilk ışıkları 
Kuşların cıvıltısı 
Rüzgarların ninnisi 
Güneştir tepelerde 
 
Çiçekleri yaşatan 
Toprağı ısındıran 
Meyveleri olduran 
Güneştir bahçelerde 
 
Karanlığı söndüren 
Fırtınalar dindiren 
Suları buhar yapan 
Güneştir denizlerde 
 
Güne adını veren 
Takvimleri döndüren 
Yaşımıza yaş katan 
Güneştir evimizde 
 
Dağlı karlar eriten 
Tabiatı dirilten 
Geceleri bitiren 
Güneştir yükseklerde 
 
Mikropları öldüren 
Yaşam sevinci veren 
Hasretleri bitiren 
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Güneştir umut veren 
 
GÜNEŞ HAYAT DEMEKTİR 
 
Gündüzün ışığıdır 
Sıcağın mimarıdır 
Saat, takvim onunla 
Bize hayat getirir 
 
Karanlık onla biter 
Onunla açar çiçek 
Rab’bimin kudretiyle 
Güneş doğudan doğar 
 
Mikropları öldüren 
Gönülleri güldüren 
Bulutları olduran 
Güneştir her gün doğan 
 
Kışın uzak dursa da 
Azıcık ısıtsa da 
Ordadır hep daima 
Günler kısa olsa da 
 
Gün bitince kaybolur 
Ayla yer değiştirir 
Ertesi güne kadar 
Başka yerler ısıtır 
 
Yazın yakar kavurur 
Meyveleri oldurur 
Onsuz açmaz çiçekler 
Güneş hayat demektir 
 
GÜNEŞ’E ŞİİR 
 
Isıtır dünyamızı 
Işıtır günlerimizi 
Gece gündüz ayırır 
Dünyamızı yaşatır 
 
Yazları çok kavurur 
Kışın yoktur aranır 
Ne sıcak ne soğuktur 
Baharlarda ılıktır 
 
KARAMSARLIK ŞİİRİ 
 
YEİS 
 
Karanlık gece.. 
Çok karanlık. 
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Bulut gibi, dağ gibi, 
Denizin ay’sız gecesi gibi.. 
Oynamıyor yaprak işte 
Ses yok sessizlikte 
Dışarısı buz gibi.. 
Yalnız ve ıssız… hiçlik gibi.. 
 
İçim buruk, içim yalnız 
Ruhum bende değil sanki 
Yalnız, öksüz, yenilmiş gibi 
Tesellim yok.. 
Tesellilerim yenilmiş 
Zayıf düşüp nefsime 
Kıskanmak, kızdırmak, 
Kızmak bile yok 
Yeis… çökmüş üstüme 
 
Özlemler hücum edip 
Bastırmış hayalleri 
Ses çıkmaz umutlardan 
Sabah olmayacak gibi 
Yeis yayılmış tüm evrene 
Evren ortasında ben.. 
Tek başıma … 
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ÖZEL TEMALI ŞİİRLER 
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GÜNÜN ŞİİRİ 
 

Kalk yataktan yavaşça 
Güne aşkla el salla 
Gülümse etrafına 
Günaydın de hayata 
 
Kahvaltını yap hemen 
Gün boyu hep gül eğlen 
Defter, kitap, eldiven 
Hazırla gecikmeden 
 
Beslenmeni unutma 
Sakın beresiz çıkma 
Ödevlerin hazırsa 
Haydi doğru okula 
 
Yollarda oyalanma 
Tanımazsan konuşma 

Gördüğün arkadaşa 
Günaydın dile dostça 
 
Okulun bahçesinde 
Gir sırana sessizce 
Selam ver öğretmene 
Hazırsın sen derslere 
 
Sıran tertemiz olsun 
Defterin yıldız dolsun 
Yazdıkların okunsun 
Güzellik seni bulsun 
 
Derslerin bittiğinde 
Toparlan kalk sessizce 

Sınıfa öğretmene 
İyi tatiller dile 

 
Ev yolunda gecikme 
Evi merak ettirme 
Dikkat et trafiğe 
Aklım kalmasın sende 
 
Eve gir dinlen önce 
Otur sonra yemeğe 
Yemeğin bittiğinde 
Artık başla derslere 
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Oyunda elbet hakkın 
Dersi aksatma sakın 

Boş çalışmasın aklın 
Yanmasın sonra canın 
 
Dersi yarım bırakma 
Sabaha panik yapma 
Televizyona dalma 
Öğrencisin unutma 
 
Yoruldun bak gün boyu 
Öğrendin dolu dolu 
Geç yatma erken uyu 
Alışkanlık et bunu 
 
HAFTANIN ŞİİRİ 
 
Açık olsun yolların 
Kapanmasın kolların 
Çiçeklerin solmasın 
İyi haftalar sana 
 
Güzel geçsin her günün 
Memnun kalsın müdürün 
Gecikmesin düğünün 
Mutlu haftalar sana 
 
Radyoda şarkın çalsın 
Makyajın bozulmasın 
Yüksek olsun notların 
Güzel haftalar sana 
 
Çevrende dostlar olsun 
Sınavda at ve tutsun 
Karnen hep beşle dolsun 
Şanslı haftalar sana 
 
Güneş bulutlanmasın 
Sağlığın bozulmasın 
Hep genç güzel kalasın 
Sıcak haftalar sana 
 
Cüzdanın boşalmasın 
Maaşın sana kalsın 
Hisseler prim yapsın 
Karlı haftalar sana 
 
Dostların eksilmesin 
Evin hiç pislenmesin 
Ateşin yükselmesin 
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Çok hoş haftalar sana 
 
Ayağın burkulmasın 
Topuğun kırılmasın 
Telefonun susmasın 
Güzel haftalar sana 
 
Sayısalda altı bil 
Aradığın aşkı bul 
Partide en güzel ol 
Süper haftalar sana 
 
Ne giyersen yakışsın 
Saçların bozulmasın 
Yaş günün hatırlansın 
Dolu haftalar sana 
 
Sen kap son park yerini 
Al aradığın işi 
Bul kaybettiğin şeyi 
Pembe haftalar sana 
 
Güzelliğin geçmesin 
Sakın nazar değmesin 
Mutlu ol yüzün gülsün 
Nice haftalar sana 
 
7 GÜNE ŞİİR 
 
PAZARTESİ 
 
Pazardan sonra gelir hafta boyu sürerim 
Sabah pek bir çekilmez, akşamları teselliyim 
Hafta başı benden sorulur, ben ilk iş günüyüm 
Salıya güneşi devrederek uykuya çekilirim 
 
SALI 
 
Alırım sabah güneşi, gün boyu sallanırım 
Cumaya kalmadan hafta yarım ederim 
Uzundur bitmez günüm benzemem ben pazara 
Dayan biraz daha az kaldı çarşambaya 
 
ÇARŞAMBA 
 
Haftanın ortasıyım, tatilin yarısıyım 
Sabır göbek adım, mutluluk elçisiyim 
Ne başta ne sondayım sırada ortadayım 
Maçlar var akşamları ey beyler kaçırmayın 
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PERŞEMBE 
 
Hafta bitti neredeyse dayan az kaldı sona, 
Sabah bitir işini kalmasın bak cumaya 
Bu akşam geç çık bin sonraki vapura 
Hadi bakalım iyisin yarın günlerden cuma 
 
CUMA 
 
Nihayet geldi işte hafta sonu yakında 
Bugün işler pek de çok ah şu işler olmasa 
Planla yarınını sonra bakma şaşırma 
Bitir işini erkenden yaşama çık, sokağa 
 
CUMARTESİ 
 
Ertesi günde boşum tatildir benim adım 
Pazar can dostum dinlenme tek amacım 
Eğlenirim gün boyu yarın dinlenemesem de  
Hafta yorgunu oldum dinlenmek hakkım benim de  
 
PAZAR 
 
Çarşı pazar gezerim banyo çamaşır bekler 
Yarın yine iş var aman görmesin eller 
Keyfine bak uzat ayaklarını şöyle  
Günün keyfini çıkar akşamı hiç düşünme  
 
HAFTASONU  
 
Pazartesi ne fena 
Salı varmaz akşama 
Çarşamba ona keza 
Perşembe bir facia 
 
Cumalar keyiflidir 
Ertesi pek güzeldir 
Haftasonu demektir 
Akşamı geç gelendir 
 
Haftasonu sabahı 
Neşe kaplar insanı 
İki gün artı gece 
Dinlendirir kafanı 
 
Pazar akşam olunca 
Maçlar tamamlanınca 
Uyumak çok zor gelir 
İşi hatırlayınca 
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Gezerken eğlenirken 
Gülerek dinlenirken 
Geçer haftasonları 
Sonrakini beklerken 
 
RENKLERE ŞİİRLER 
 
SARI 
 
Saçlarda başlar adım 
Güzellere yakışırım 
Bazen Papatya göbeğinde 
Bazen hazan hüznündeyim 
 
PEMBE 
 
Sevginin elçisiyim 
Evin Pancur rengiyim 
Yoktur bende kötülük 
İyilik perisiyim 
 
SİYAH 
 
Karanlıktır arkadaşım 
Gece gibi çökerim 
Yakışırım zengine 
Matemdir göbek adım 
 
TURUNCU 
 
Babam sarı annem turuncu 
Renklerde en sonuncu 
Güzelim pek severim 
Köşe bucak gezerim 
 
BEYAZ 
 
Gelinim temizliğim 
Sade basit güzelim 
Papatya falı gibi 
Güzele yakışırım 
 
MAVİ 
 
Derya bucak denizim 
Aya kadar gökdeyim 
Bazen okul önlüğü 
Bazen göz bebeğiyim 
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YEŞİL 
 
Baharın müjdesiyim 
Temiz hava gibiyim 
Kutsalım bazısına 
Doğa derler adıma 

 
LACİVERT 
 
Takım elbise alsan 
Seçersin beni çoktan 
Mavi değil siyah değil 
Arasıyım portalın 
 
TURKUAZ 
 
Türk’ün asıl rengiyim 
Güzele yakışırım 
Yeşil beyaz karayla 
Otururum yan yana 
 
KIRMIZI 
 
Gülüm sevgiliye 
Kanım kardeşime 
Akşamın habercisi 
Renklerin birincisi 
 
 
SAYILARA ŞİİRLER 
 
BİR 
 
İlk sıramı veremem 
Peşin sıra gelemem 
İkiden önce benim 
Eksiye hiç düşemem 
 
İKİ 
 
En küçük çift sayıyım 
Birle üç arasıyım 
Bazen kelime üssü 
Bazen kesir altıyım 
 
ON 
 
Çift rakamlı küçüğüm 
Annem sıfır babam bir 
Destedir diğer adım 
İçimde on tane bir 
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YÜZ 
 
On tane on ederim 
Üç rakamlı bedenim 
On deste derler bana 
Benzemem ben doksana 
 
BİN 
 
Dört rakamlı bir devim 
On asır eder ömrüm 
Yaklaşamaz bana kimse 
Keşke yüzler’de gelse 
 
OTUZBEŞ 
 
Yolun yarısı derler 
Yaşlılar pek sevmezler 
İzmir’le eş tutarlar 
Ege’de çok severler 
 
ELLİBİR ELLİİKİ 
 
Peşi sıra geliriz 
Kankardeşler gibiyiz 
Tombala, okey, piştide 
Şanslı olana güler olmayana küseriz 
 
ALTMIŞBİR 
 
Trabzon’un beyiyim 
Hamsinin kölesiyim 
Karadeniz uşağı 
Takaların beyiyim 
 
MESLEKLERE ŞİİRLER 
 
ASKER AMCA  
 
Denizlerde dağlarda 
Yurdu bekler hudutta 
Subayı erleriyle 
Bir tanedir bu yurtta 
 
Centilmen, sevecendir 
Sıcacık, şefkatlidir 
Düşmanlara pek bir sert 
İnsanıma dost eldir 
 
İçte dışta teröre 
Çığda göçük ve selde 
Yardıma hep hazırdır 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 241 
 

Memleketim emrinde 
 
BAKKAL AMCA  
 
Mahallenin eskisi 
Gün boyu bekleyeni 
Sabah en erken açan 
Gece hiç gitmeyeni 
 
Ekmek, su, gazeteler 
Süt, çerez, içecekler 
Bakkalda olmaz mı hiç 
Çerez, ampül, peynirler 
 
Bakkal amca çok tatlı 
Taptaze sattıkları 
Güler yüzlü her zaman 
Mutlu eder insanı 
 
Para yoksa cebinde 
Yazar kara deftere 
Maksat ayak alışsın 
Kaptırmasın markete 
 
BALIKÇININ DUASI 
 
Emniyetle avlanmayı 
Tekneme dayanmayı 
Oltama kör balığı 
Nasip et sen Allah’ım 
 
Rüzgardan korunmayı 
Yıldırımdan kaçmayı 
Günboyu avlanmayı 
Nasip et sen Allah’ım 
 
Bol et tuttuklarımı 
Çıkarsın nafakamı 
Çok üstünde pahayı 
Nasip et sen Allah’ım 
 
Balık dinler lafını 
Gelsin bulsun oltamı 
Kulun senden ricacı 
Kabul et sen Allah’ım 
 
Deniz çokça dalgalı 
Doldur sen ağlarımı 
Hamsi, torik, mercanı, 
Nasip et sen Allah’ım 
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KIRTASİYECİ AMCA 
 
Elişi, fon kağıdı 
Kartonu, tel dosyası 
Git kırtasiyeye bak 
Derse lazım olanı 
 
Tutkalı, föy dosyası 
Oyuncak, posta kartı 
Kıza erkeğe ayrı 
Önlüğü ve çantası 
 
Defter, kalem, kitaplar 
Bize lazım olanlar 
Hep burada satılır 
Derste kullanılanlar 
 
Kırtasiye mis gibi 
Kitap kokar içersi 
Kitaplara yazmak yok 
Deftere yaz dersini 
 
Kırtasiye dükkânı 
Dünyanın en tatlısı 
Kırtasiyeci amca 
Eğitim sevdalısı 
 
MANAV AMCA  
 
Domates güzelleri 
Marulun en tazesi 
Salkım saçak sallanır 
Çift kiraz taneleri 
 
Kabaklar, patatesler 
Limonlar, kerevizler 
Mevsimini beklerler 
Kiviler, zerdaliler 
 
Patlıcanın en moru 
Limon sanki su dolu 
Manav akıl doluysa 
Heryer müşteri dolu 
 
Mahallenin manavı 
Kandırmaz insanları 
Tatlı dilli iyimser 
Satmaz bayatlayanı 
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MÜDÜR AMCA  
 
Sınıfımda öğretmen 
Okulda baş eğitmen 
İdarenin başıdır 
Bazen sert sakin bazen 
 
Takım elbisesiyle 
Bizi bekler bahçede 
Yerlere çöp atanın 
Vay anam vay haline 
 
Binalar yeni gibi 
Sınıfım hamam gibi 
Hep onun sayesinde 
Sanki evinde gibi 
 
Okula ilk o gelir 
Akşam en son o gider 
Kıskanır öz çocuğu 
Öğrenciyi çok sever 
 
Müdür amca sen bize 
Örnek oldun beş sene 
Biz seni unutmayız 
Yıllar çabuk geçse de 
 
MÜFETTİŞ AMCA  
 
Tam dersin ortasında 
Birden kapı açıldı 
Durdu tam karşımızda 
Yürekler hep hopladı 
 
“Ben müfettiş amcayım 
Sizi test edeceğim 
Ne öğrendiniz bu yıl 
Hemen öğreneceğim!” 
 
Sorular sordu bize 
Cana yakın insandı 
Bize çok şey öğretti 
Çalışkan olun dedi 
 
Dersin sonu gelince 
Teşekkür edip gitti 
Tam kapıdan çıkarken 
“Sınıf aferin!” dedi 
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MUHTAR AMCA  
 
Mahallenin muhtarı 
Bilir bütün evleri 
Yol gösterir herkese 
Hazırlar belgeleri 
 
Tanır kim nerde yaşar 
Ne kadar harcar ayda? 
Kimin kaç çocuğu var? 
Aşılımı acaba? 
 
Adres akran soranlar 
Önce muhtara uğrar 
Muhtarın yardımıyla 
Buluverir kolayca 
 
Muhtar gelir seçimle 
Değişir gerektikçe 
Siyasetle işi yok 
İşi hizmet bizlere 
 
PAZARCI AMCA  
 
Pazarda tezgahlarda 
Sebze, meyve bol olur 
Satar pazarcı amca 
Hem ucuza malolur 
 
Minik tezgahları var 
Pek te gür sesleri var 
Bağırır davet eder 
Tatlı dil ikna eder 
 
Sıcakta ve soğukta 
Pazarcı hep orada 
Pazarcı bir aracı 
Bizle tarla arası 
 
Kah kilo kah taneyle 
Tazedir mahsulleri 
Alnının terleriyle 
Helal rızık peşinde 
 
Pazarcı mal sattıkça 
Çiftçinin güler yüzü 
Pazarcılar aracı 
Tarladan sofralara 
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POSTACI  
 
Bir sabah vakti erken 
Okuluma giderken 
Bir bakarım karşımda 
Postacı dolaşırken 
 
Sırtında çantasıyla 
Elinde mektuplarla 
Kapı kapı dolaşır 
Üstünde bakışlarla 
 
Herkes merak içinde 
Bize de var mı diye 
Bazı evler şanslıdır 
Kimi başka sefere 
 
Acısı tatlısı var 
Özlemi, hastası var 
Her mektup başka alem 
Postacıda haber var 
 
Mektup yaz mektup oku 
Budur bunun kuralı 
Postacı işsiz kalır 
Unutursan yazmayı 
 
TERZİ AMCA  
 
Pantolon ve ceketler 
Terzide can bulurlar 
Hem yeni hem eskiler 
Burda hazırlanırlar 
 
Kumaş, düğme, fermuar, 
İğne, iplik, ve astar 
Bir araya gelerek 
Elbiseyi yaparlar 
 
İğne iplik elinde 
Ustalık mezurede 
Her elbise  bir değil 
İşin sırrı terzide 
 
Yakışır her diktiği 
Bir kez ölçüp biçtiği 
Terzi amca pek çabuk 
Sevinir müşterisi 
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ŞEHİRLERE VE COĞRAFİ BÖLGELERE ŞİİRLER 
 
AKDENİZ BÖLGESİ  
 
Canlıdır pazarları, tok gözlüdür fertleri  
Meyvesi sebzesi bol, besler tüm Türkiye’yi  
Turistlerin durağı, yeşilin en koyusu 
Akdeniz bölgesi bu, yurdumun en güneyi  
 
Denizi, tarihiyle, mutfağı insanıyla 
Tatil yöresi her ay bir ucundan bir uca 
Sıcacıktır Akdeniz, tıpkı denizi gibi  
Görmediysen çok yazık git gör mutlak bu yaza 
 
Ilımandır her günü, maki kaplı her yanı 
Sevgi saygı dört yanda, neşe dolu her anı 
Yerlisi yabancısı çok sever Antalya’yı 
Lüks otel dolu heryer cezbeder insanları 
 
Çiftçisi esnafıyla, sıcacıktır heryeri  
Suyu temiz ve berrak sıcacıktır denizi  
Sokak nezih, diller hoş, yöreseldir lezzetler 
Zikzaklı sahilinden görmek var Akdenizi 
 
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ  
 
Karadeniz’e komşu, kardeştirler adeta 
Güneydoğu bölgesi hemen alt kenarında 
İklimi acımasız sert, hoyrattır tabiatı 
Yurdun doğu ucunda nöbet bekler adeta 
 
Ülkemin en doğusu, dağlıktır dört bir yanı 
Karla kaplı kışları, yüksektir rakımları 
Okur yazar oranı yüksek tüm illerinde  
Uzaktır şehirlere, denize yok kıyısı 
 
Tüm zorluklara rağmen cefakardır insanı 
Sahiptir toprağına göç etse de bazısı 
Burada yaşam zordur, yaşlandırır bedeni  
Dört yanı tarih kokar, hatırla savaşları 
 
Kar sporları ile, atletleriyle ünlü 
Gelişmeye hevesli, kalkınmaya gönüllü 
Doğu Anadolu demek hayvancılık demektir 
Pek meşhurdur elbette, kaşarı, balı, sütü 
 
EGE BÖLGESİ  
 
Batısıyım ülkemin 
Kıyısında Ege’nin 
İzmir en büyük şehrim 
Tam tatil yöresiyim 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 247 
 

 
Toprağım bereketli 
İnsanım pek neşeli 
Mevsimlerim ılıman 
Mis gibi kokar havam 
 
Üstümde Marmara var 
Altımdaki Akdeniz 
Doğumda Anadolu 
Batımda Yunanistan 
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  
 
Şanssız iklimden yana, uzaktır en batıya 
Toprakları küçüktür, nüfusu ona keza 
Yurdumun güney ucu, çoraktır toprakları 
Üç devlete komşudur, laf getirmez vatana 
 
Kebabı, acısıyla lezzetlidir mutfağı 
Bin türlü damak tadı cezbeder insanları 
Yöresel bu lezzetler tadılmalı mutlaka 
Yabana hiç atmayın yemekleri, tatlıyı 
 
Sebzesi meyvesi az, cılız hayvancılığı 
Yazı kurak, çok sıcak, kavurur insanları 
Kışı zor, karları bol, kapanır pek çok yolu 
Bir başka güzel olur buraların baharı 
 
İnsanı yüreklidir, sadıktır vatanına 
Sırt sırta vuruştular, Çanakkale sırtında 
Kandıranlara uymaz, kansa da bazıları 
Güneydoğu Anadolu teslim olmaz düşmana 
 
İÇ ANADOLU BÖLGESİ  
 
Ortasında ülkenin, komşu tüm bölgelere  
Başkent Ankara onda, ulaşır tüm illere  
Çoraktır pek çok yeri, geniştir toprakları 
Kurtuluş savaşının müzesidir bu bölge  
 
Yaz sıcak soğuktur kış, kara iklimi sürer 
Çok kar alır kışları, yürekleri üşütür 
Hayvancılık ve tarım, halkın başlıca işi  
Anadolu bölgesi, hür adıyla övünür 
 
Yurdumun her yanına eşittir mesafesi  
Denizi olmasa da, yeter artar gölleri  
Tüm yollar ondan geçer, merkezidir yurdumun 
Tarih, hürriyet kokar Anadolu bölgesi 
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KARADENİZ BÖLGESİ  
 
Ülkemin kuzeyinde yemyeşil toprakları 
Milli mücadelenin ilk adımı burası 
Bir ucundan bir uca denizdir kıyıları 
Uzun ince yapısı, meşhurdur yaylaları 
 
İnsanı yaratıcı, neşelidir zekası 
Az biraz inatçıdır bu bölgenin insanı 
Karadeniz insanı denizi gibi hırçın 
Hamsisi, lahanası, lezzetlidir mutfağı 
 
Ormancılık ilk işi, bu yöre insanının 
Balıkçılık ha keza deposu tüm ülkenin 
Çalışkan bölge halkı, marifetli uşaklar 
Karadeniz’den gelir asıl adı bölgenin 
 
MARMARA BÖLGESİ  
 
Ülkemin kuzeyinde 
En batıdadır yerim 
İki tane boğazım 
Üç tane köprü benim 
 
Kıtalar arasında 
İncisiyim ülkenin 
Marmara benim gölüm 
Trakya benim doğum 
 
Nüfusum kalabalık 
Her yanım dolu balık 
Sanayi ve tarımda 
Her yanım pekçe bolluk 
 
Soğuktur kış aylarım 
Fırtınalı yazlarım 
Sisli günlerim çoktur 
Sağnak yağmur severim 
 
Trafiğim karmaşa 
İnsanlar koşa koşa 
İşyerlerim pek çoktur 
Turistlerim çok yaşa 
 
Karadeniz’le Ege 
Biri alt kuzey biri 
Etrafım suyla dolu 
Ada gibiyim sanki 
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İSTANBUL, KAPALI ÇARŞI  
 
Bir yanda baharatçı bir yanda hububatlar 
Kıyafetler bir yanda ötede kunduralar 
Başı sonu görünmez canlı bir pazar yeri  
Alışveriş yaptıkça canlanır ekonomi  
 
Kuyumcular, saatler dizilmişler yol boyu 
Tarihi bir mekanda bitmez gezsen gün boyu 
Kokusuyla, taşıyla başka kapalıçarşı 
Çehresi İstanbul’un değişmez yıllar boyu 
 
İZMİR BUCA, BUCA PAYLAŞINCA GÜZELDİR! 
 
Bir yanı Kemalpaşa, Gaziemir ötesi  
Kuş bakışı Ege’ye uzanır martı gibi 
İnsanı insan gibi adamı adam gibi 
Tarihe destan olmuş, yayılmış ova gibi  
 
Suyu billur gibidir havası çamlık kokar 
Tepeden esen rüzgar tüm ilçeye can katar 
Savurur yel özlemi kardeşlikler doğurur 
Yaz sabahında meltem gönülleri avutur 
 
Kah boşanır yağmurlar aratmaz cehennemi  
Kah kavurur güneşi yakar tüm bedenleri  
Baharı başka güzel kışı bir başka de li 
Bir güzel destan Buca mutlu eder herkesi  
 
Meltemleri tuz kokar, meyve dolu fidanlar 
Depreme meydan okur modern sağlam binalar 
Bu güzel ilçe bize Ata’mızdan yadigar 
Örnek Buca olmalı çocuklara payidar 
 
Yaşlı çocuk yoksullar tutulur el üstünde  
Okullar hep birinci emsaldir görenlere 
Bilgi akar dört yandan susamış öğrenciye  
Öğretmenler müdürler örnektir memlekete  
 
Buca’da olmak güzel, Buca’lı olmak keza 
İnsanı doğasıyla sokakları harika 
Yüreklerde Buca var, İzmir Ege sırada, 
Elde bayrak gezenler Ata’sının yanında. 
 
Gelecek yıllar için çalışırken durmadan 
Daha güzel olmalı, temiz Buca her yönden 
Gözü arkada kalır bir kez yanından geçen 
Burası evimizse korkmayın gelecekten 
 
üzümü şarabıyla, sporuyla, Haliyle  
Yedi göller andırır cenneti her saniye  
Cumhuriyet sevdası doludur tüm kalplerde 
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Kahraman İzmir için Buca’lılar elele. 
 
Kızıyla erkeğiyle, yaşlı genç hep birlikte  
İyilikte yoklukta tüm Buca hep birlikte  
Kardeştir Buca’lılar sarı lacivert gökte 
Hizmeti, şefkatiyle Belediye her yerde  
 
Saygılıdır insanlar kardeştir birbirine 
Örnektir komşulara dürüstlükte erdemde  
Doğu batı demeden bakarlar hep yüzyüze  
Sünnisi alevisi saf tutarlar kardeşçe  
 
Medeniyet bir yanda vahşi doğa ötede  
Tertemiz sokakları çöp ararsan nerede? 
Dokuz eylül emsaldir bilgiye sadakate  
Atatürkçü yürekler haykırır vatan diye 
 
Gölet alır götürür çok farklı diyarlara 
Bazen çoşar bedenin hipodrom edasıyla 
Hayat sınav der gibi uzanırlar mezarda 
Huzur bulur bedenin çamların kokusuyla 
 
Deniz dersen bir koşu canı hayat çekene  
Meydanları her daim eğlencedir sevene 
Akıncılar ötede Şirinyer başköşede  
Enhoşlar çok bir hoştur, Afetevler tepede  
 
Bir yudum nefes Buca parlayan yıldızıyla 
Hakkı ödenmez asla spora katkısıyla 
“Gel her kim olursan gel” der tepeden Mevlana 
Yoldan gelip geçene “Buradayım” der Ata 
 
Hayvanlarla dost herkes yeşile saygı vardır 
Dürüstlüktür dört bir yan, rüşvet hortum ne gezer? 
Trafikte insanlar kardeştir saygı duyar 
Parklarında çocuklar huzur içinde oynar 
 
Ramazan sofrasında kavuşur küskün kullar 
Mübarek akşamlarda camiler dolar taşar 
Yoksul fakir kardeştir uzanır dost kucaklar 
Hak yemekten hoşlanmaz dürüsttür Buca’lılar 
 
Buca sevgi doludur gurbetlere nispettir 
Her bir kayan yıldızda tutulan hoş dilektir 
Buca’da yaşam demek, saygı dostluk sevgidir 
Buca sevgi demektir, paylaşınca güzeldir. 
 
Buca’ya sevgilerle… 
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İZMİR BUGÜN YAĞMURLU 
 
Yağmur var dışarıda ince ince yağıyor 
Saçaklardan sular dökülüyor pıtır pıtır 
Yollar su, yerler çamur, bulutlar kapalı 
Ağlıyor sanki gök230;durmadan ağlıyor..nemli gözleri  
 
Yitirmiş sevdiğini desem değil, kaybetmiş desem değil 
Bana ağlıyor belki..yalnızlığıma, 
Tutunamayışıma hayata, 
Bana ağlıyor belli ki.. 
 
İZMİR SAAT KULESİ  
 
İzmir’in sembolüsün yıllar asırlar boyu 
En büyük olaylara şahitsin yaşam boyu 
Bazen kahpe düşmanlar bazen şanlı ordumuz 
Süslediler seni hep bir baştan sahil boyu 
 
Hasan Tahsin yanında karşında Belediye  
Yan taraf Kemeraltı, bitişik postaneye  
Konak cami yanında hükümet konağıyla 
Güvercinler dostundur şahit tüm geçmişine  
 
Senin altın serindir meskendir aşıklara 
Kar düşmez pek üstüne bulutlar çoğalsa da 
Meydanın incisisin saat senden sorulur 
Tertemiz dipdirisin biraz rengin solsa da.. 
 
İZMİR SABAHLARI, GÜNLERİ, GECELERİ ŞİİRİ 
 
İZMİR SABAHLARI – I 
 
Uyanıp güneşli bir sabahta 
Martı sesi duymak var…camdan bakıp, uykulu gözlerle  
Gevrek satan çocukların çağırtısını daha sabahtan 
Korna seslerine karışan kahkahaları duymak var 
 
İşe gitmek için acele etmeden, koşmadan hayata 
Telaşsız olmak var…haftasonu gibi  
Dünün güzelliğine ..bugünün güzel olma ümidini katmak var 
Güzel bir sabaha başlamanın zevkine varmak var 
 
Kıvrılıp bir kez daha, birkaç dakika daha, biraz daha uyumak var kedi gibi  
Yavaş, sakin, sorunsuz şekerleme yapmak, son bir gayretle  
Sonra doğrulup yatakta, yumuşak hareketlerle, çarşafı düzeltmeden  
Giyinip sokağa merhaba demek var.. kapıdan adım atar atmaz 
Evden gülerek çıkmak, sokağa gülümsemek var 
Hayata merhaba demek var İzmir lisanıyla 
Kaldırım taşlarına, levhalara, insanlara, dolmuşa merhaba demek var 
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İzmir’de bir sabah uyanıp 
Hayata İzmir’de başlamak var 
 
Bir simit bir çayla kahvaltı etmek var 
Belki kumru, belki boyoz, belki sadece bir bardak çayla 
Merhaba kocaman 
 
Yollanmak işine, acelesiz, selam vererek sağa sola 
Başlamak güne sorunsuzca, tatlı İzmir edasıyla 
  
İZMİR GÜNLERİ – II 
 
Açıp dükkanını, oturup sandalyene, merhaba demek var çevrene  
Gülücük yayıp etrafa, başlarken ticarete  
Vitrini açarken, kapı önü süpürürken hayırlı işler dilemek komşulara 
Besmeleyle başlayıp Atatürk’le uzanmak ilerleyen saatlere İzmir’li gibi  
İzmir günlerini İzmir’de yaşamak var pazartesiden cumaya 
Kara pazartesileri tatlıya, 
Geçmez cumaları geçer hale getiren hayata merhaba demek var İzmir’de  
 
Haftasonu yaşama bonus katmak var 
Sanata, sinemaya gönül vermek var 
Tatili doyasıya yaşamak, eğlenmenin zevkine varmak, seviyeli olmak var 
Kız erkek demeden, adilik yapmadan, kazık atmadan 
Kırmadan , dökmeden dinlenmek var 
Denize girmek, vapurla gezmek, güvercin beslemek var..  
Fuar var, Karşıyaka, Alsancak, Urla, Buca, Gaziemir var 
Büyük şehir olmanın büyüklüğü var 
 
Haftaya dinamik başlamak, yorgunluk atmak var hipodromda 
Sahillerde balık tutup, martı seyretmek, 
Dalgalarla fal tutmak 
Trafikte kavga etmeden, sakin sürmek, bayanlara yol vermek var..  
 
Geceye merhaba demek var…meltem kokuları arasında 
İmbatla..saatleri bir an geride bırakıp 
 
Geceye İzmir’de başlamak var.. 
 
İZMİR GECELERİ – III 
 
Akşam veda ederken sessizce  
Geceye merhaba demek var yosun kokuları arasında 
Işıl ışıl gecede denizi seyretmek var Tınaztepe’den saçlarında rüzgarlarla 
Liman boyu bekleyen gemilerin titrek ışıklarını resmetmek var 
Derin bir nefes gibi İzmir’i  çekmek var ciğerlerine 
Kimseyi rahatsız etmeden 
Kirletmeden 
Eğlenmek var Atanın sevdiği şarkılarla…İzmir’e yakışır şekilde  
Dans etmek var en moderninden, tangodan, pop müziğe ulaşmak var 
Duygularda, nostaljide yol alıp sevmek var hayatı 
İnsanı sevmek, saygı duymak var hayata 
Şükretmek var İzmir’de olduğun için 
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Şanslı olduğunu anlamak, yarına daha hazır olduğunu bilmek  
Tahsilli, aydın, eğitimli olmanın gururunu damarlarında taşımak var 
 
Ata’ya sahip çıkmak var İzmirli olmanın ilk şartıyla 
Gece boyu ilerlerken kardeşlerine, muhtaçlara sırt çevirmemek 
Görevlerini aksatmamak, vazgeçmemek, ertelememek 
Yorulmamak, yormamak var 
 
Taşmamak, ahlaktan uzaklaşmamak var 
Yasal olmak var, zararlıdan uzak durmak var 
 
Yıldızlara bakıp fal tutmak var, kuzeyden güneye  
Kordon’da çay içip, balık tutmak oltayla, 
Çiçekçi kızların, falcıların yakarışlarıyla 
”Ablama yakışır be abi” edalarıyla“Sevdiğin için be abla” 
Kardeş olmak var umutla, güneşle, ayla, insanla 
Türkçeyle kardeş olmak var İzmir lehçesiyle..tertemiz 
 
Temiz, katıksız kendine has konuşmak var 
 
Geceye veda edip, hayata mola verip uyumak var 
Sessizliğin sesiyle…günün hatırasıyla 
Yarının umuduyla rüyalara dalmak var 
 
İzmir’in masallarını dinlemek var rüyalarında 
Uzakta olmadığına 
Burada olduğuna sevinerek…şükrederek İZMİRLİ olduğuna 
 
İZMİR 
 
Doğan güne merhaba İzmir’im selam sana 
Günaydın gündoğdu’ya selam Karşıyaka’ya 
Sevgiler ey balıklar güvercinler merhaba 
Saat kulesi Kordon.. merhaba yaşamaya 
 
Ezgisi sözü başka, melodisi bir başka 
Bir tutam Anadolu, Ege bir o kadar da 
Deniz şöyle sallanıp meltemler ıslattıkça 
Sabahtan akşama dek İzmir’in tadı başka 
 
Ilımlı insanların, güneşinle sıcaksın 
Dört mevsim gönüllerde taht kuran baht yapansın 
Balığın, denizinle, kayığın kayıkçınla 
Vapurunla, dalganla, en mavi, en denizsin 
 
Kar görmez bağrın, değmez tenine soğuklar 
Akıllardan çıkmaz o işgaller o kanlar 
Dokuz Eylül eserin kurtuluşsun yurduma 
Senden ayrı kalmaya dayanır mı bu canlar? 
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İZMİR - 2 
 
Bir tutam aşk gibidir İzmir kaleme inat 
Denizi, evi, kızları pek ama pek bir hoyrat 
Bir mısra, bir kıta, uzun bir şiir gibi  
Bir nefes, bir köpük dalgalı deniz gibi  
 
Meltemi yakar seni alır götürür uzağa 
Kordon’u çeker seni çok eski zamanlara 
İnsanı pek bir hoştur suratın asmaz asla 
Bulamazsın itini, uğursuzu sokakta 
 
Ege’nin tek incisi Türkiye vitrinidir 
Gecesi başka güzel sabah başka güzeldir 
Ekonomi denince İzmir lokomotiftir 
Şehrim ömür yarısı en güzel bir cennettir. 
 
İZMİR SİYAHA UYANDI  
 
Yağmura uyandı İzmir o sabah 
Ilık bulutlu bir zamana 
Yürümedi saat, varamadı sonraya 
İzmir siyaha uyandı 
 
Uçtu martı, esti rüzgâr durmadı 
Durmadı hayat, köpürdü dalgalar 
Boşken yollar, yağıyorken yağmur 
İzmir yeise uyandı 
 
Kalkacak trenin yolcusu kimdi? 
Ben miydim, İzmir miydi siyah olan? 
Yeni yıla umut kokan, hasret kokan 
İzmir230; gurbete uyandı. 
 
İZMİR’İME  
 
Canım İzmir’im 
Kanadım, kolum sevdamsın diz boyu 
Kalbim, yüreğim, atışsın damarlarımda 
Kanım, canım, pınarımsın, hayata 
Dalımsın tutunacak 
İzmir adın, 
Aşk dolu, tuz dolu, meltem dolu 
Umut, sevgi, hasret dolu 
Denizler dolusu yüreksin atan 
Bayraksın Anadolu’ya parlak, 
Işık ışık yıldız yıldız 
Denizsin, denizkızısın, parlayan simasın yurduma 
Hayatsın, cansın, beklenensin yıllarca 
Altın saçlı güneşsin sahiller boyu 
Kumsalsın yelkensin dalgasın denizlere  
Tırnaksın, etsin, tensin, cansın 
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Hayal, gerçek, doğru sensin 
Kanmamışlıksın, yitmemişliksin 
Ayakta durmaksın adam gibi 
Yiğitsin, mertsin, öndersin 
İzmir’sin, Alsancak, kordonboyusun 
Durakta bekleşenlerin gözü 
Tiyatroda alkışlanan ellersin 
Gevreksin, darısın, kumrusun bilmeyene  
Sokak sokak hayatsın sevdiğine 
Yağmur, bulut, güneşsin 
İzmir’im sen sevgilimsin, sevgilinim 
Sevdiğimsin,Sevenimsin, 
Sevginin taa kendisisin.. 
 
ŞEHİRLERE KISA ŞİİRLER 
 
İZMİR 
 
Egenin bir incisi, 
Denizin en güzeli 
İnsanlarım çok güzel 
Gönlümün birincisi 
 
İSTANBUL 
 
İnci gerdanlığım var 
Taşlardan surlarım var 
Çok eski tarihimle 
Dünya bana gelir dar 
 
ANKARA 
 
Ülkemin başkentiyim 
Toprağım kırdır benim 
Keçim vardı bir zaman 
Şimdi insan seliyim 
 
ERZURUM 
 
Soğuk bir memleketim 
Dadaşlar hanesiyim 
Kale ve kebabımla 
Sanki başkent gibiyim 
 
ANTALYA 
 
Tatilin merkeziyim 
Sahil boyu cennetim 
Surlarım, tarihimle 
Turist çeker evlerim 
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SİNOP 
 
Karadeniz kıyısı 
Vatanın en doğusu 
Suyum serindir benim 
İnsanım dost canlısı 
 
KARS 
 
Balım var kaşarım var 
Sene boyu karım var 
İnsanlarım pek güzel 
Arşa bakar kalem var 
 
HAKKARİ 
 
Türkiyenin ucunda 
Sınır boyu beklerim 
Karla kaplı heryerim 
Gelene pek şekerim 
 
MANİSA 
 
Mesir macunum benim 
Dünyalara bedeldir 
Hem ilaç hem şekerim 
Gelin illa beklerim 
 
AYDIN 
 
Egenin bir incisi 
Denizlerin güzeli 
İncirlerin mekanı 
Aydın Efe diyarı 
 
MUĞLA 
 
Denizim koylar boyu 
Ağaçlarım gök kadar 
Balım var kaşarım var 
Tatilim aylar boyu 
 
ÇANAKKALE 
 
Tarih kokar bedenim 
Boğazın girişiyim 
Marmara’yla Ege’nin 
Komşusu kardeşiyim 
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TEKİRDAĞ 
 
Trakya bana derler 
Rakı şarap severler 
Kirazım, insanımla 
Bana şopar da derler 
 
EDİRNE 
 
Türkiye kıyısında 
Yunanlar sınırında 
Tarih kokar evlerim 
Adım Mimar sinan’da 
 
BURSA 
 
Yeşil Bursa burada 
Hiç gelmeyen kalmasa 
Uludağ hemen şurda 
Beklerim bak mutlaka 
 
BALIKESİR 
 
Balımla, zeytinimle 
Unut artık gülümse 
Buradasın bak işte 
Bitti hasret gel yine 
 
ÇORUM 
 
Leblebi cennetiyim 
Tokat’a pek benzerim 
Yolum biraz sapadır 
Ankara’ya komşuyum 
 
TOKAT 
 
Çemen benim malımdır 
Beğenenler pek çoktur 
Ondan daha güzelim 
Çorum beni kıskanır 
 
ERZİNCAN 
 
Deprem oldu yıkıldım 
Yenilendim sonunda 
Şimdi bütün yolların 
Yaşarım ortasında 
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SİVAS 
 
Aşık Veysel diyarı 
Sevenler kervanıyım 
Kışlarım pek bir soğuk 
Yakar seni sıcağım 
 
IĞDIR 
 
Unutulmuş köşede 
Küçücük bir şehirim 
Gelen de var gören de 
Bölgemin bir gülüyüm 
 
ARDAHAN 
 
Burası küçük bir yer 
Tanır beni sevenler 
Kışları pek gelmeyin 
Yol vermez bu köprüler 
 
URFA 
 
Acım var kebabım var 
Lahmacun dönerim var 
Peygamberler şehriyim 
Tatlıses adamım var 
 
ADANA 
 
Şalgamım, kebabımla 
Rakibim ben Urfa’ya 
Denizim bu tarafta 
Yakarım sıcağımla 
 
ŞİRİNYER, BUCA  
 
Buca’nın bir bölümü adı şirinyer olur 
Buca kadar büyüktür içi pek bir doludur 
At yarışı bir yanda, mevlana öbür yanda 
Yoldan geçen yolcusu Ata’ya selam durur 
 
Dokuz Eylül fakülte bu yolun sonundadır 
En büyük suni göle seni bu yol götürür 
Demiryolu bitse de metro gelir inşallah 
İnsanı can dostudur adı güzel şirinyer 
 
URLA’YA  
 
Milli mücadelenin ilk sivil kıvılcımı 
Cumhuriyet kalesi, Atatürk sevdalısı 
Güneşi kumsalıyla fetheder gönülleri  
Urla’nın yüzü gülen, eli boldur insanı 
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Adası kumsalıyla, denizi balığıyla 
Akşam esen imbatı, lodosu poyrazıyla 
Mandalin, enginarı, şifalı otlarıyla 
Başkadır yeşil Urla’m zeytini, ağacıyla 
 
Çağırır seni tarih, teknesi limanıyla 
Güler yüzlü memuru, işçisi, esnafıyla 
Urla evleri dilde, Tanju OKAN bir başka 
Yeşil Urla İzmir’in hemen yanı başında 
 
HARFLERE ŞİİRLER 
 
A HARFİ  
 
A harfi benim adım 
İlk adımı atarım 
Diğer harflerden önce 
İlk sırada gelenim 
 
Kalın bir sesli harfim 
Harflere renk katarım 
Kelimeler renk bulur 
Söze mana katarım 
 
B HARFİ  
 
İkinci harf olsam da 
Sessizlerin ilkiyim 
Pek çok şeyde adım var 
Çift balonlu tek harfim 
 
C HARFİ 
 
Aya benzer cemalim 
Ç harfiyle kardeşim 
Cumhuriyet olmazdı 
Sırada ben olmasam  
 
E HARFİ 
 
İkinci sesli harfim 
Pek çoktur hünerlerim 
Okumaya başlarken 
İlk sırada gelirim 
 
İ HARFİ 
 
Bir diğer sesli harfim 
Noktalı pek güzelim 
I harfiyle kardeşim 
Yumuşaktır cemalim 
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O HARFİ 
 
Yuvarlaktır bedenim 
Simitlere benzerim 
Yazmak beni çok kolay 
Okunuşum özeldir 
 
Ş HARFİ 
 
Hem kıvrımlı hem narin 
Hem küpeli tek harfim 
S harfiyle kardeşim 
Tüm harflerden güzelim 
 
Z HARFİ 
 
Son sırada olsam da 
Asla çirkin değilim 
Çok kullanılmasam da 
Mutlak özeldir yerim 
 
 
KITALARA ŞİİRLER 
 
Çölü fırtınasıyla 
Yağmur ormanlarıyla 
Afrika ilkel kıta 
Vahşi hayvanlarıyla 
 
Milyonlarca insanla 
Sanayi ve tarımla 
Spor, müzik, sanatta 
Avrupa modern kıta 
 
En geniş toprağıyla 
Soğuk, kar, yağmuruyla 
Medeniyet yolunda 
Asya kültürel kıta 
 
Amerika kuzeyi 
Pek soğuktur kendisi 
Çok fazladır yeşili 
Kıskandırır güneyi 
 
Kahve, futbol ve samba 
Hepsi de bu kıtada 
Kuzeyin alt ucunda 
Bu Güney Amerika 
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Bumerang, kanguruyla 
Çok düşük nüfusuyla 
Bizden çok uzaklarda 
Burası Avustralya 
 
Buzullar her tarafta 
Yer gök karlar altında 
Eskimo iglolarla 
Burası Antartika 
 
 
ÇİÇEKLERE ŞİİRLER 
 
LAVANTA 
 
Misler gibi kokarım 
Rengim ela bilirim 
Kıskananlar çatlasın 
Ben en güzel çiçeğim 
 
PAPATYA 
 
Aşıkların falıyım 
Gönüllerin tahtıyım 
Sevenin sevdalısı 
Ayrılık kurbanıyım 
 
ZAMBAK 
 
Misler gibi kokarım 
Gönüllerin tahtıyım 
Hem küçük hem iriyim 
Ben annemin gülüyüm 
 
GELİNCİK 
 
Güzel zarif çiçeğim 
Uzun ince bedenim 
Çayırların süsüyüm 
Dünyada en güzelim 
 
KADİFE 
 
Benzemem karanfile asla 
Alacalıdır rengim 
Pek güzel kokmam ama 
Parkların güzeliyim 
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SÜMBÜL 
 
Tüm kardeşler bir arada 
Salkım saçak dururuz 
Ayıramaz bizi kimse 
Küsersek konuşmayız 
 
LALE 
 
Rengarenktir bedenim 
Asilim sülalece 
Yalnız yaşarım bazen 
Havalıyım nedense! 
 
KIR ÇİÇEĞİ 
 
Kırların sultanıyım 
Dağların tek dostuyum 
Arı böcek kardeşim 
Saflığın timsaliyim 
 
GÜL 
 
Bir sevda masalıyım 
Kadifemsi bayanım 
Dikenlerim pek yaman 
Aşık kalp atışıyım 
 
KARANFİL 
 
Kokarım misler gibi 
Rengim kırmızı, mavi 
Beyazım bazen, bazen sarı 
Beni sever tüm ahali 
 
ORKİDE 
 
Nadide bir bedenim 
Tam çiçek örneğiyim 
Aşıklar beni pek sever 
Evlilik haberiyim 
 
ATA ÇİÇEĞİ 
 
Ata’mın çiçeğiyim 
Çiçeklerin şahıyım 
Güzeldir yapraklarım 
Ata’mın aşığıyım 
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MENEKŞE 
 
Pek bi kısadır ömrüm 
Rengarenktir bedenim 
Hoş güzel yaprağım var 
Sevecen bir çiçeğim 
 
KARDELEN  
 
Bir çiçek var 
Karda çıkar 
Karı deler de çıkar 
Adı kardelen 
 
Güzel, nadir, zarif 
Gösterişsiz, gururlu 
Yalnız ama gönlü dolu 
Adı kardelen 
 
BURÇLARA ŞİİRLER 
 
KOÇ BURCU 
 
Öncüyüm bu aleme gelemem senden sonra 
Arkadaşım yalnızlık utanmam da korkmam da 
En Yakınımı tanımam hayatsa mesele yaşamsa 
Yönetirim dünyayı tek başıma kalsam da 
 
BOĞA BURCU 
 
Boğadır benim burcum Benzemem başkasına 
Zengin olmak isterim güç ve şöhret yakamda 
Ellerim demir gibi bazen yalnız kalsa da 
Tetikteyim daima güvensem de herkese  
 
İKİZLER BURCU 
 
Her iş gelir elimden 
Zekiyim, akıllıyım 
Yanlış karar veremem 
Sıkıntıya gelemem 
 
YENGEÇ BURCU 
 
Aileme bağlıyım 
Duygusal kararlıyım 
Ailemdir her şeyim 
Ben seni çok severim 
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ARSLAN BURCU 
 
Dağlar benden sorulur 
Aslandır benim adım 
Ne yapsam hep korkulur 
Şan, şöhret, ündür yolum 
 
BAŞAK BURCU 
 
Mükemmel, planlıyım 
Yazar çizer bozarım 
Unutmam hiçbir şeyi 
İncitemem kimseyi 
 
TERAZİ BURCU 
 
Müzikten zevk alırım 
Sevgiden yana tokum 
Kendim bilir yaparım 
Azıcık havalıyım 
 
AKREP BURCU 
 
Güçlü, sinsi, hoyratım 
En iyi ben bilirim 
Annem olsa tanımam 
Karşı olanı sokarım 
 
YAY BURCU 
 
Maceracı yapım var 
Bilginin peşindeyim 
Hem bazen yanar döner 
Hem akıllı meşrebim 
 
OĞLAK BURCU 
 
Elim varmaz cüzdana 
Başkaları ödese ya 
Ölçer biçer tartarım 
Ne de olsa oğlak’ım 
 
KOVA BURCU 
 
Ardın sıra gelemem 
Seni taklit edemem 
İsterim ilk ben olayım 
Orijinaldir hikayem 
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BALIK BURCU 
 
Hayal benim göbek adım 
Kırılgan, utangacım 
Beklemem kimseden destek 
Olmasın yeter köstek 
 
AYLARA VE MEVSİMLERE ŞİİRLER 
 
OCAK 
 
İlk ayıyım senenin 
Soğuktur eserlerim 
Kar, yağmur ve fırtına 
Değişmez karakterim 
 
ŞUBAT 
 
Soğuk hava ensemde 
Mart ayı var önümde 
Bu ay biraz zor geçer 
Dedirtmem kimselere 
 
MART 
 
Kapılardan baktırır 
Kazma kürek yaktırır 
Hazırlıksız olanı 
Yorgan döşek yatırır 
 
NİSAN 
 
Bahar müjdecisiyim 
Yağmur habercisiyim 
Çocuk bayramı bende 
Tüm aylardan güzelim 
 
MAYIS 
 
Bahar gelir benimle 
Haziran evveliyim 
Cemreler düşer bir bir 
Tatilin öncüsüyüm 
 
HAZİRAN 
 
Okullar kapanınca 
Karneler dağıtılır 
Dersi güzel olanın 
Müjdesi var yakında 
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TEMMUZ 
 
Tatil demek ben demek 
Deniz, eğlence bende 
Dondurma sevgilimdir 
Hayat demek ben demek 
 
AĞUSTOS 
 
Yazın en sıcağıyım 
Tembel böcek adıyım 
Yazın yatıp duranın 
Eylülde düşmanıyım 
 
EYLÜL 
 
Sonbahar habercisi 
Yılın en son güzeli 
Okullar onda başlar 
Senenin son güzeli 
 
EKİM 
 
Yaz bitti hazan geldi 
Açıldı tüm okullar 
Odun kömür zamanı 
Evlere soba geldi 
 
KASIM 
 
Kışın soğuk yüzüyüm 
Balık doldu denizler 
Karakış erken geldi 
Aralık öncesiyim 
 
ARALIK 
 
Senenin son ayıyım 
Karakış göbek adım 
Ocak ayı yakında 
Tam 31 geceyim 
 
BİL Kİ GELEN SONBAHAR  
 
Sarardıysa yapraklar dizboyu, 
Kuruduysa toprak en cılızından 
Uzaklara gittiyse kuşlar, 
Tadı kalmadıysa yaz sıcaklarının 
Okullar açılmış, tatiller sonlanmışsa en acısından 
Derin bir hüzün çöktüyse omuzlarına, 
Güneşi arzuluyorsa üşüyen bedenin 
Pencerenden sarı bir acı tebessüm damlıyorsa içeri yavaş yavaş  
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Yağmur düşüyorsa usul usul mis kokulu bahçene akşam üstleri  
Çıplak kaldıysa ağaçlar, 
Açılmışsa bahçe üstleri, 
Kaybolduysa koyu gölgeler 
Soba yanına kurulmaya hevesliysen 
Yatmak, erkenden uyumaksa niyetin 
Tüm yılın yorgunluğu omuzlarına basıyorsa en ağırından..  
Ağlıyorsan sessizce, anıyorsan merhumları, 
Eski dostları arıyorsa virane yüreğin, 
Bir demli çay bile kesemiyorsa susuzluğunu,  
Gözün uzakları seçemiyorsa nemden, gözlerine perde olan buğulardan  
Çıkmıyorsa sesin gür ve canlı 
Ruhun aşıp gidemiyorsa uzaklara 
Bedenin örtünmek, ısınmak istiyorsa gönülsüzce..  
Bil ki gelen sonbahar…. 
 
EKİM AYI  
 
Yapraklar sararmakta 
Mandalinler kasada 
Ekim ayı hoşgeldi 
Dağ başı karlanmakta 
 
Okullarda heyecan 
Öğretmenler pek yaman 
Cumhuriyet Bayramı 
Ata’mızdan armağan 
 
Yakacaklar hazırda 
Kasım ayı kapıda 
Yılın sonu geliyor 
Aralık var sırada 
 
EKİM AYINA ŞİİR 
 
Sararamasa da yapraklar hala 
Karaya dönmese de bulutlar daha 
Soğuk yüzünü gösteriyor uzaktan 
Kapkara yeleleri ile Karakış 
 
Eylül’ün tatlı hüznüne veda derken 
Yazın tuzu kurumadan daha 
Sonbahar sarısına doyamadan 
İçimizi sarar soğuğun nefesi yavaştan 
 
Kalbim soğur, tenim soğur bu ayda 
Kapanır kalırım içimde tek başıma 
Kasım ayına çok zaman varken daha 
Ekim ayında saplanırım yalnızlığa 
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EYLÜL AYINA ŞİİR 
 
Sarardı yapraklar yavaş yavaş.. 
Çiçekler soldu. 
Duruldu deniz, göç etti balıklar, 
Aylardan eylül… 
 
Doğduğum ay geldi aylar sonra 
Bir sene daha yaşlanırken ben 
Dünyada yaşlandı herkes te 
Aylarda yaşlandı, günlerde. 
 
Eylül’ü severim sonbahar kokar 
Resim yapsam sapsarı olur yapraklarım 
Yerde çamur ayağıma bulaşmış 
Gözler derin, dudaklar kitli olurum 
 
Bankta oturup sigara içmek isterim 
Derin sessizlikte ağaçları dinlerken 
Yavru kediler paçalarımda nazlıca 
Ben geçmişte geçmiş bende Eylül’de  
 
HAZİRAN AYINA ŞİİR 
 
Yazın başlangıcısın 
Kirazın zamanısın 
Tatil seninle gelir 
Hayatın baharısın 
 
Karpuz suya düşünce 
Yapraklar yeşerince 
Hayat bir başka güzel 
Deniz, kumsal denince 
 
Sen tatilin başısın 
Ders yılının sonusun 
Senle dolu umutlar 
Sen eğlence demeksin 
 
İLKBAHAR HAYAT DEMEK  
 
Bir nisan sabahı uyanacaksın 
Kuş sesleri gelecek kulaklarına 
Güneş alacak gözünü 
Mis gibi çimen kokusu dolacak odana 
 
Kırlarda otlayan beyaz kuzucukları göreceksin 
Kırmızı gelincik tarlalarını 
Çağlayan dereleri gürül gürül 
Baharı hissedeceksin teninde  
 
İlkbahar canlanış demek 
Doğuşu, yeniden doğanın 
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Tazelenmesi toprağın 
İlkbahar yeniden merhaba demek 
Bir mayıs sabahı uyanacaksın 
Yada sıcak bir sabah haziranda 
Yeşil yapraklar alacak gözünü 
Deniz kokusu dolacak pencerenden odana 
 
İnsanlar göreceksin piknik yapan şen şakrak 
Mangal kokularını çekeceksin içine  
Çiçek toplayan çocukları 
Kuşları hissedeceksin derinlerinde  
 
İlkbahar hayat demek 
Yeniden, bir kere daha merhaba demek doğan güneşe  
İlkbahar hayata can katmak demek, canlanmak demek 
İlkbahar kara kara kışlara vedalar demek.. 
 
KAR  
 
Bembeyaz taneler dökülür bulutlardan 
Kapkara gecede parlayan yıldızlardan 
Düşen serilir yere kalkmaz günler boyunca 
Bembeyaz örtüsüyle eksilmez sokaklardan 
 
Ağaçların dalları çatılar onla kaplı 
Kaymamak için yere sağlam ayak basmalı 
Soğuktur hasta eder düşürür yataklara 
Bazen güneş çıksa da kandırsa da insanı 
 
Kardan adam, kartopu, kayak eğlenceleri 
Kar peşinde çocuklar oynaşır mahalleli 
Terliyken üşütmeden, çok iyi giyinmeli  
Buzda kaymadan yürü incitme bileğini  
 
KIŞ GECELERİ  
 
Dışarıda soğuk hava 
Evlerde sıcak soba 
Güzeldir kış akşamı 
Aile ortamında 
 
Televizyon karşıda 
Çerezler tabaklarda 
Kestaneler çıtırdar 
Sımsıcacık sobada 
 
KIŞ AKŞAMLARI  
 
Yanar soba köşede 
Odun kömür içinde 
Çaydanlık üzerinde 
Isınır ev neşeyle 
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Kış gecesi keyfidir 
Soba evin süsüdür 
Hem kestane hem kebap 
Soba sıcak sevgidir 
 
NİSAN AYINA ŞİİR 
 
Sade güzel bir gün çık dışarı 
Tut kelebekleri, yakala kuşları 
Temiz çek havayı içine 
Baksın herkes kendi işine 
 
Bahardır nisan insana 
Yavrudur kuzusuna 
Çiçektir ağaca 
Candır canana 
 
Aşkın kokusu 
Canın yarısı 
Yazın komşusu 
Nisan o230;can dostu 
 
OCAK AYI ŞİİRİ 
 
Kapkara semaların 
Buz gibi havaların 
Yağmurların karların 
Ayıdır ocak ayı 
 
Upuzun gecelerin 
Kısacık gündüzlerin 
Mikrobun virüslerin 
Yuvası ocak ayı 
 
Yılın birinci ayı 
Dondurur insnaları 
Hasta eder adamı 
Soğuktur ocak ayı 
 
Karda, buzda, sellerde 
Trafik bir keşmece 
Gidebilirsen dene 
Zordur bu ocak ayı 
 
Tam otuz bir gün sürer 
Şubatı mahzun eder 
Doludur hastaneler 
Geçmez hiç ocak ayı 
 
Mikroplar dört bir yanda 
Dikkat et sağlığına 
Düşüp te yaralanma 
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Uzak kalma okula 
 
Ocak kışın bir ayı 
Aratır güzü, yazı 
Giyinmeden çok sıkı 
Adım atma dışarı 
 
OCAK AYINA ŞİİR 
 
Adı siyah soyadı beyaz derler 
Resimlerde ne kadar kar olsa az 
İçi soğuk teni soğuk bitmez günler 
Soba başı üşütür yetmez ne ot ne de gaz 
 
Giyin sıkı çıkma sokağa sakın 
Çıkarsan korkma ezmekten karı 
Vapura bin, trene bin 
korkma ..O yeni yıl, o yeni ay ocak’tan. 
 
UMUT OLSUN BU BAHAR 
 
Tüttü durdu ocaklar, sönmedi hiç sobalar 
Evlere odalara hapsetti bu soğuklar 
Yordu kış, üşüttü kar, bulutlar kalp kararttı 
Acıttı, yürek yaktı, yağmur, tipi, sel ve kar 
 
Kapandı yurt yolları, sel bastı ovaları 
Tabiat, hayat, canlar, karlar altında kaldı 
Kış soğuk, hava soğuk, bomboş kaldı sokaklar 
Çocuklar pencereden izlediler hayatı 
 
Şimdilerde baharın ayak sesi geliyor 
Düşerken cemre bir bir tabiat uyanıyor 
Kıpırdadı fidanlar, silkiniyor topraklar 
İlkbahar haşmetiyle, neşesiyle geliyor 
 
Gel artık ey ilkbahar bekletme çocukları 
Dinlendir bedenleri, ısıt tüm yürekleri  
Üşüyen evsiz yurtsuz yavrucakları düşün 
Neşe ver, umutlar ver, sevindir gönülleri  
 
Çocuklar top oynasın, dolsun taşsın tüm parklar 
Oradan öbür yana savrulsun mavi toplar 
Gökyüzünde özgürce dalgalansın uçurtma 
Kalpler yumuşasın da, umut olsun bu bahar 
 
YURDA BAHAR GELİRKEN 
 
Uzadı kısa günler, yeşillendi bozkırlar 
Eridi doruk dağlar, nefeslendi ırmaklar 
Kuşlar yuvaya döndü, tükendi tüm hasretler 
Yurda Bahar gelirken, tazelendi ümitler 
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Bahar umut demektir, can bulmak, dirilmektir 
Bahar güvenin adı, güzel hisler adıdır 
Bahar aydınlık ufuk, parlak yarın demektir 
Sevmenin yaşı yoktur, bahar sevmek demektir. 
 
Yurda bahar gelirken güzelleşir yürekler 
Barışır tüm insanlar, kurulur kardeşlikler 
Geleceğe umutlar devleşir, ayaklanır 
Kalplerde doğan güneş, gündüzü aydınlatır 
 
Bahar otlayan kuzu, taze açan çiçektir 
Bahar dağdan çağlayan serin sular demektir 
Bahar kışlardan sonra, gelen taze umuttur 
Bahar yurda gelince yürekler ferahlanır 
 
AŞK VE SEVGİ ŞİİRLERİ 
 
AŞIĞIM SANA 
 
Aşığım sana geceler, gündüzler boyu 
Yağmurlar, seller dolusu 
Uzaklar, yakınlar kadar aşığım sana 
Günlerde, gecelerde aşığım 
Olmazsan olmam, ölmezsen ölmem 
Doymazsan doymam, kanmazsan kanmam, 
Sen olmazsan ben olmam 
Aşığım, hayranım, tutkunum sana 
 
AŞK SADECE KURU SEVMEK DEĞİLDİR 
 
Nefes almak değildir yaşam 
Gülmek değildir mutluluk 
Ne ağlamak, ne gözyaşı dökmektir acı 
Bakmak değildir sadece olanı görmek 
 
Kalp atışı değildir canlı olmak 
Doymak hiç değildir damaktaki lezzetler 
Terlemek nasıl yorgunluk değilse  
Aşk, sadece kuru sevmek değildir 
 
AŞK  
 
Bir ruh iki bedendir aşk 
İki çift göz, tek bakıştır 
Tek kalp olup atmak 
Bulutlarda yürümektir 
 
O’nu varken aramak, yokken yanında hissetmektir aşk 
Sesini ötelerden , 
Yüz tane sesin arasından duymak 
Kokusunu esen rüzgardan ayırt edebilmektir 
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O’na verecek kadar güzel çiçek bulamamaktır aşk 
Treni kaçırmak, yağmurda ıslanmaya aldırmamak 
Teneffüsü bekler gibi beklemek 
Açken yiyememektir 
 
Aşk, zamanı yetmez bulmaktır 
O’nun damarlarında kan olup dolaşmak 
Kıyafetini fark etmemek 
Ellerinden aklını okuyabilmektir 
 
Her ortamda, her kılıkta, her saniye  
O’nu çekici bulmaktır aşk 
Cüzdanına bakmadan, tereddüt etmeden, yüzünü kızartmadan  
Kalbinden geçeni yapmaktır 
 
Aşk sevebilmek, kalbini açabilmektir 
Karşılıksız, dürüst, yansız, yargısız 
Seçmeden, elemeden, bir anda “evet” diyebilmektir 
Aşk, aşkı O’nun gözlerinde bulmaktır en mavisinden 
 
Aşk, O yoksa susmaktır 
Sonsuza dek… 
 
ÇİÇEĞİMSİN 
 
çiçeğimsin, canımsın 
Peteğimsin, balımsın, 
Vazgeçemem ben senden 
Sen benim cananımsın 
 
Umudumsun, bahtımsın 
Kelebek kanadımsın 
Aşkımın tek sahibi 
Sen benim muradımsın 
 
SEN OLMADAN BEN YARIM KALIRIM 
 
Yarım kalırım dilimlenmiş ekmek, kesilmiş pasta gibi  
Karalanmışta bitmemiş resim gibi 
Yazılmış sonlanmamış şiir gibi 
Sen olmadan ben yarım kalırım 
 
Sen olmazsan nefesim, kalbim yarım kalır 
Ellerim tek, ayağım tek, gözüm tek kalır mahzun 
Sesin olmazsa kulaklarımda 
Ben yarım kalırım duyamam 
 
Sen olmazsan ben yarım kalırım 
Uykum yarım, yemeğim yarım, dersim hep yarım kalır 
Tamamlayamam, dolduramam boşluğunu 
Sen olmazsan ben hep yarım kalırım 
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SEVGİ  
 
Sevgidir ilacı en derin özlemlerin 
Titrek ışığıdır yokluğa, sesleniştir gönülden 
Dost elidir kalbine, mutlu geleceğinin 
Sevgi anlamdır hayata, tadıdır var olmanın 
 
Tebessümle doğar günü tüm sevenlerin 
Gününe güneş, gecene mehtaptır sesi yarenin 
Aşk olmazsa olmazıdır insan denen canlının 
Sevgi sönmez ateştir tüm yalnız bedenlerin 
 
SEVGİ ÜZERİNE 
 
Ana ceylanın yavrusuna bakışındaki şefkat 
Çağlayan su köpüğünde dans eden gökkuşakları 
Bahar vakti yağmur sonrası yapraklardaki nemli çığlık 
Yere düşen kar tanesinin yumuşak sesidir sevgi  
 
Çarpan kalp, titreyen dudak, terleyen avuç içi, 
Biten bir günün ardından doğan karanlık, 
Biten gecenin ardından parıldayan güneş, 
Uzaklardan köpükler getiren dalgalardır sevgi… 
 
Bakışlardaki gizem, söylenmeyen söz, bitmeyen melodi,  
Onunlayken de özlemek, onsuzken nefes alamamak,  
Her şeyi ama en çok onu, daima ve hep daha fazla özlemek  
Bazen göz göze ama daha çok aynı ufka bakmaktır sevgi .. 
 
SEVGİLİLER GÜNÜ ŞİİRİ…TEŞEKKÜRLER SANA 
 
Teşekkürler sana kucaklar dolusu 
Verdiğin nefes, yaşattığın an için 
Beni ben yaptığın, 
Adıma anlam kattığın için teşekkürler 
Sayende 
Sabahlar olsun istediğim, 
Yaşamayı seçtiğim için 
Kuşlarla kanat çırpmak istettiğin için 
Balıklarla yüzmeyi istettiğin için 
Teşekkürler 
 
Hep yanımda olduğun 
Gönlüme taht kurduğun 
Yeniden umut doldurduğun için 
Teşekkürler 
 
Acı tatlı anlarda bana sokulduğun için 
Dertlerimi dert yapıp benle bir olduğun için 
Aynı yere bakmaktan vazgeçmediğin için 
Sade yaşantımda yepyeni anlam olduğun için 
Teşekkürler 
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Sevgime karşılık verdiğin için 
Beni seçtiğin için 
Hayata eş olduğun için 
Teşekkürler 
 
TEK KITALIK SEVGİ ŞİİRLERİ 
 
Bir tek kelime olsa tüm lisanlar içinde  
Başkaca söz, işaret, dil, mimik bulunmasa 
Tüm insanlar birleşirdi o kelime bağında 
Sevgi kral olurdu bütün cihan uyansa 
 
♥ 
 
Ezansız namaz vakti, nasıl olamaz ise 
Kamber olmadan düğün nasıl yaşanmaz ise  
Tırnaksız et, aysız gün nasıl görünmez ise  
Sevgisiz bir yürekte öyle atamaz işte  
 
♥ 
 
Sevgilerini atıp, korku koydun içine 
Etrafına gül değil, zakkum saçtın binlerce  
Kalbine kilit vurup beni attın öylece  
Artık korkularınla, nefretlerinle yaşa 
 
♥ 
 
Aşk nedir bilmezdim ben 
Seni görene kadar 
Nefesim tutulmadı 
Seni sevene kadar 
 
♥ 
 
Hep yanımda kal benim 
Aşkım ol, nefesim ol 
Rüyalarımı süsle 
Yarınım, sevgilim ol 
 
♥ 
 
Yakan yaz sıcağının, serin meltemi gibi  
Ceylanın gözlerinin, acı yeşili gibi  
Soğuk günde beliren sıcacık güneş gibi  
Seviyorum seni ben, delice çılgın gibi  
 
♥ 
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Leylayla Mecnun gibi, bitmeyen şarkı gibi  
Geceyle gündüz gibi, yazla sonbahar gibi 
Aşkımız bitmeyecek, sonsuz kainat gibi  
Bu sevdam tükenmez hiç, seviyorum ben seni  
 
♥ 
 
Yanımdasın daima, iyi kötü anımda 
İyiki dostum oldun, renk kattın hayatıma 
Hayatın dik yolunda, güveniyorum sana 
Çarem, umudum oldun bu sevgisiz dünyada 
 
♥ 
 
Yakın arkadaş demek, hayata ortak demek 
Bu yorucu hayata kısa bir mola demek 
İyi kötü anlarda hep yanımda kal böyle  
Kardeşlik, arkadaşlık, sevilip sevmek demek 
 
♥ 
 
Çocukluk arkadaşım, hayata yaslanışım 
Dik yaşam yollarında, dert ortağım sırdaşım 
İyi ki yanımdasın, iyi ki gördüm seni  
Yaşadığım sürece en yakınım, kankamsın 
 
♥ 
 
Bir demet çiçek yahut bir kelebektir sevgi  
Bir tebessümdür hayat, bir nefestir yaşamak 
Sevmek hayatın tadı, sevilmek en güzeli  
Hayat bu en zor anda, yeter sevgi insana 
 
♥ 
 
İnsanları sevmenin ilk adımı muhabbet 
Muhabbet yoksa şayet gerisi kül kıyamet 
Sevgi saygı her daim, kullara büyük nimet 
Hayatın mahiyeti sevgi ve samimiyet 
 
♥ 
 
Yanımdadır daima, arkamda değildir dost, 
Göz göze değil lakin, aynı yere bakandır 
Akrabadan, akrandan, arkadaştan ileri 
Kardeşlerden de öte, can kadar yakındır dost 
 
♥ 
 
Hayat gelip geçecek, yitecek uzun yıllar 
Yaşlanacak bedenler, tükenecek nefesler 
Yarınlar azalırken, çoğalacak eskiler 
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Ama hiç bitmeyecek dostluklar ve sevgiler 
 
♥ 
 
Hayat denen ormanda, korkmadan yürümektir 
Yaşamın tadlarını, birlikte tüketmektir 
Dostluk, sevgi, kardeşlik, birbirini sevmektir 
Sevgisiz hayat bomboş, nefes alıp vermektir 
 
♥ 
 
Her şey boş bu dünyada, yalın sevgiden başka 
İhanetler, makamlar, servetler hep geçici  
Baki kalan dostluklar, bedenler yaşadıkça 
Her şeyi yitirsen de yitirme hiç sevgini  
 
♥ 
 
Saf ve temiz olmalı, ilişkiler, dostluklar, 
Karşılıksız olmalı içten arkadaşlıklar 
Ömür denen serüven ermeden nihayete  
Tebessümle dolmalı hayallerle anılar 
 
YALNIZ SENİNLE 
 
Yalnız seninle olmak isterim kopup karanlıklardan 
Uzaklara koşmak istercesine çiçekler arasında 
Bulutlara, yıldızlara dokunmak istercesine  
Bir çocuk haliyle, çıplak ayaklarımla 
 
Yalnız seninle görmek isterim ışığı, aydınlığı 
Çiçeklerde dolaşıp yaprak yaprak, arı olup uçmak ormanlarda 
Bin bir kokusunu çekmek içime tabiat denen mucizenin  
Kuş olup uçmak senin kanatlarında 
 
Yalnız seninle ıslanmak isterim yağmurlarda, boşanırcasına 
Sırılsıklam olup yüreğim gibi sarılmak sana doyasıya 
Saçlarımdan kalbime akan damlalarda seni görmek isterim yalnızca 
Yalnız seninle ölmek isterim yıldırımlarda 
 
HAYVAN DOSTLARIMIZA ŞİİRLER 
 
BEYAZ KEDİM  
 
Benim beyaz kedim var 
Mırnav koydum adını 
Tırnakları pek yaman 
Çok güzel gözleri var 
 
Pek oyuncu kendisi 
Yırtar tüm perdeleri 
Karnı tok sırtı pekse 
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Çok sever eğlenceyi 
 
Soba yanı onundur 
Mırıldanır mır mır mır 
Kulağı hep havada 
Gün boyu esner durur 
 
CİVCİV  
 
Sapsarıdır tüyleri 
Pek paytaktır kendisi 
Daha yaşı pek küçük 
Kolaydır beslemesi 
 
Köyde bahçede büyür 
Doğal yoldan beslenir 
Kimi çiftlikte doğar 
Tez zamanda serpilir 
 
Arpa, buğday, yemlerle 
Büyür aylar içinde 
Kurulur sofralara 
Tavuk, horoz şeklinde 
 
Yumurta verir çokça 
Gıdaklar gün boyunca 
Kümesler yuvasıdır 
Öter sabah olunca 
 
HAYVAN DOSTLARIMIZA KISA ŞİİRLER 
 
ASLAN 
 
Ormanların şahıyım 
Kükremem benim şanım 
Gün boyu uyur esner 
Acıkır av yaparım 
 
SİNCAP 
 
Atlarım daldan dala 
Bu ağaçlar bana az 
Yaklaşmayın yanıma 
Kuduzum pardon biraz 
 
KERTENKELE 
 
Sürünürüm yerlerde 
Bedenim leke leke 
Kuyruğu bırakırım 
Düşersen eğer derde 
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YUNUS BALIĞI 
 
İnsan dostu hayvanım 
Denizci diğer adım 
Atlarım havalara 
Biraz da soytarıyım 
 
KELEBEK 
 
Zarar vermem kimseye 
Dolaşırım kendimce 
Her benek var tenimde 
Yaşayamam gönlümce 
 
KÖPEK 
 
İnsan dostumdur benim 
Adım sadıktır derim, 
Geceleri severim.. 
Birazcık şaklabanım 
 
KEDİ 
 
Kod adım nankör kedi 
Severim pilavı, sütü, eti 
Köpekle aram olmaz 
Köpek sinir illetli 
 
BÜLBÜL 
 
Kafesim var evim var 
Sapsarı kanadım var 
Sesim dünya güzeli 
Aslandan takımım var 
 
BAYKUŞ 
 
Ara sıra öterim 
Düşünür ve izlerim 
Beni gören pek sevmez 
Uğursuzluk gibiyim 
 
SİVRİSİNEK 
 
Vız vız uçar dururum 
Her bir yere konarım 
İnsanlar sevmez beni 
Hastalık sebebiyim 
 
ARI 
 
Daldan dala konarım 
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Çiçekleri tadarım 
Balım güzeldir benim 
Soktum mu acıtırım 
 
YILAN 
 
Ayaklarım yok benim 
Adım soğuktur derim 
Sürünür ilerlerim 
Düşmanın eşidiyim 
 
KURBAĞA 
 
Vırak diye öterim 
Birazcık kibirliyim 
Kıskanırım herkesi 
Çirkin bir efsaneyim 
 
AT 
 
İnsanın sadık dostu 
Çocuklara oyunum 
Gece ayakta uyur 
Bazen yarış yaparım 
 
EŞEK 
 
Adım hoş olmasa da 
Çalışırım gün boyu 
Rengim ala, boyum yok 
Kulağım havuç boyu 
 
DEVE 
 
Hörgücüm var, boyum var 
Sıcakları severim 
Susuz kalsam ne çıkar 
Çöle uygun bedenim 
 
KARINCA 
 
Çalışırım bütün sene 
İlerlerim bir sıra 
Açlık bilmem nedense 
Kaldırırım dünyayı 
 
KAPLUMBAĞA 
 
Evim sırtımda benim 
Yavaş gider dönerim 
Sırtüstü düşer isem 
Doğrulamam ölürüm 
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ZÜRAFA 
 
Ayaklarım narindir 
Boynum apartman gibi 
Ağaç yapraklarına 
Uzanırım yel gibi 
 
KUZU 
 
Beyaz, yünlü bedenim 
Çok sevimli, şekerim 
En çok gözlerim güzel 
Her resimde geçerim 
 
KEDİ  
 
Pisi pisi patisi 
Kaytandır bıyıkları 
Siyah beyaz tüyleri 
Sevdirir kendisini 
 
Mırıl mırıl mırıldar 
Yumakları kovalar 
Süt gördümü şımarır 
Yatağı yumuşaktır 
 
Balık, tavuk ve kemik 
En çok sevdiği yemek 
Peynir sütü bekletmez 
Pilavı hiç reddetmez 
 
Tüyleri dökülse de 
Sevdirir kendisini 
Perdeleri yırtsa da 
Annemin bir tanesi 
 
KEDİM  
 
Pek temizdir tüyleri 
Bıyıkları ok gibi 
Yemyeşildir gözleri 
Pek çoktur sevenleri 
 
Kaplan derler soyunu 
Yavruları diz boyu 
Çok sever oynamayı 
Sevmez hiçbir köpeği 
 
Tırmalar kızdırırsan 
Kanatır acıtırsan 
Yemini yiyor iken 
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Çok kızar dokunursan 
 
Suya yaklaşmaz bile 
Banyo yapar diliyle 
Gölgede kah güneşte 
Uyuklar gün içinde 
 
Kışın soba başında 
Mırıldar tok olunca 
Hır hır eder kucakta 
Kulaklar hep havada 
 
Fareye kuşa düşman 
Yerse olur çok şişman 
Oyunları pek yaman 
Kedi köpeğe düşman 
 
KÖPEĞİM 
 
Sevimli dört ayaklı 
Oyuncu numaracı 
Sevince pek taklacı 
Eve köpektir bekçi 
 
Hırsıza uğursuza 
Yabancıya düşmana 
İzinsiz yaklaşana 
Havlar kızdıranlara 
 
Burnuyla iyi koklar 
Yol boyu imza atar 
Sevildiğini anlar 
Topla sopayla oynar 
 
Hiç sevmez kedileri 
Öfkelidir kendisi 
Sanki evden birisi 
Sevdirir kendisini 
 
Gece hep nöbet bekler 
Dört yanı kontrol eder 
Mutluysa kuyruk sallar 
Köpek bize bir dosttur 
 
 
KÖPEĞİM -2 
 
Onun adı yaramaz 
Kuyruğu hiç uyumaz 
Beni görse uzaktan 
Koşturmadan duramaz 
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Dikilir kulakları 
Oyuncu sabahları 
Bazen yem bazen kemik 
Yalar yutar tabağı 
 
KÖPEĞİM - 3 
 
Kocaman ayakları 
Kara kara gözleri 
Acıtır tırnakları 
Sevdirir kendisini 
 
Geceleri bahçede 
Hırsızları kovalar 
Gündüz oyun neşesi 
Etrafında çocuklar 
 
Kemik, et tercihidir 
Haşlanmış sevdiğidir 
Adı Karabaş onun 
Doğrusu pek güzeldir 
 
KURBAĞA  
 
Palet gibi elleri 
Koyu yeşil ten rengi 
Kocamandır gözleri 
Kurbağa çok kibirli 
 
Ses çıkarırken şişer 
Sinekleri pek sever 
Su olmadan duramaz 
Hızlı yüzer tutulmaz 
 
KUŞUM  
 
Cik cik öter gün boyu 
Kanat çırpar hızlıca 
Çok güzel şarkı söyler 
Sanatçıdır adeta 
 
Beni görür şımarır 
Başlar danslar etmeye 
Yerinde döner durur 
İlgi ister daima 
 
Kafes altın olsa da 
Özgürlüğe hasrettir 
Öter durur umutla 
Uzaklara seslenir 
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KUZULAR 
 
Gözleri kara kuzu 
Kaşı kınalı kuzu 
Tüyleri yumuşacık 
Sesi pek tatlı kuzu 
 
Otlağın sevgilisi 
Ağılın bir tanesi 
Adı karagöz onun 
Eti lezzet tanesi 
 
Okşamaya doyamam 
Kesmeye hiç kıyamam 
Ağlamaklı meleme 
Sonra hiç dayanamam 
 
MAYMUN  
 
Çok şakacı mizacı 
Taklitçi numaracı 
Maymundur onun adı 
Sevimli pek taklacı 
 
En çok muzları sever 
İlgilenilsin ister 
Kuyruğuyla sarmalar 
Maymun dallarda gezer 
 
MİNİK SERÇE  
 
Dalda durur bir serçe 
Minicik pek sevimli 
Yoldan birisi geçse 
Pır pır eder yüreği 
 
Soğuk, rüzgâr, yağmurda 
Yem nerede o orda 
Tek başına daima 
Dolaşır ağaçlarda 
 
Tek derdi yemek bulmak 
Kimseye zararı yok 
Bir gün daha yaşamak 
Başkaca dileği yok230; 
 
SİNCAP  
 
Dallarda tepelerde 
Minik burnu, eliyle 
Kocaman kuyruğu var 
İner çıkar kendince 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 285 
 

 
Hızlı hızlı koşturur 
Bak nasıl da tırmanır 
Fındık, ceviz sevdası 
Sincaplar çok tatlıdır 
 
SİVRİSİNEK  
 
Vız vız eder başımda 
Görünmez ortalarda 
Soktu mu kaşındırır 
Kanım gider boşuna 
 
Hastalık bulaştırır 
Ortalık karıştırır 
Rahat vermez insana 
Odaları dolaşır 
 
Karanlıkta görünmez 
Ekşi tatlı fark etmez 
Açgözlüdür her zaman 
İlaç, fısfıs dinlemez 
 
SOKAK KEDİSİ  
 
Mırnav, mırnav sokakta 
Karda, kışta, soğukta 
Bir lokma yemek için 
Çabalar tek başına 
 
Hızlı arabalarla 
Yaramaz çocuklarla 
Hırlaşır köpeklerle 
Rahat yok zavallıya 
 
Güzel yemek bulunca 
Karnını doyurunca 
Dünyalar onun olur 
Köşeye kıvrılınca 
 
SOKAK KÖPEKLERİ  
 
Onlar seçmedi sokağı 
Pis değiller boşuna 
Ne tutan var elinden 
Ne yer kaldı onlara 
 
Caddeler her yan dolu 
Yok yiyecek imkanı 
Bir tas su yok onlara 
Şehirler beton dolu 
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Parklar, bahçeler, yollar 
Onlara mesken olsun 
Biraz yem biraz suyla 
Onlarda hayat bulsun 
 
Karınları bir doysa 
Hastalıktan kurtulsa 
Ne isterler başkaca 
Rahat yerleri olsa 
 
Yaşamaktır hakları 
Kısadır hayatları 
Çok birşey istemezler 
Eziyettir düşmanı 
 
Yem atıp ta gitmeyin 
Anlayın dertlerini 
Gözlerine bakın bir 
Hissedin elemini 
 
Yemek yetmez sadece 
Sevgi verin onlara 
Horlayıp yok saymanın 
Faydası yok gamlara 
 
Vurmayın dövmeyin ki 
Ölmesin zavallılar 
Eziyet etmeyin ki 
Yaşasın yavrucaklar 
 
Ezmeyin köpekleri 
Sevin paticikleri 
Hepsi birer can taşır 
Bu insanlık görevi 
 
TİMSAH  
 
Koskocaman ağzıyla 
İri iri gözlerle 
Tırtıllı sert gövdesi 
Yüzer sessiz biçimde 
 
Kuyruğu var upuzun 
Elleri pençe sanki 
Su altı ve üstünde 
Timsah canavar sanki 
 
YUVADA KUŞLAR (Yarışma şiiri) 
 
Bir ağaç tepesinde 
Kuru dallar üstünde 
Bir minik kuş yuvası 
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Üç yavru bir anası 
 
Kanat çırpmaktan kaçar 
Düşeceğinden korkar 
Annesi gayret verir 
“Korkma gökler senindir” 
 
Düşmek olsa ne çıkar 
Özgür uçmak yolunda 
Uçmaya değmez mi hiç 
Süzülmek semalarda 
 
Sizlerin kanında var 
Atandan yadigârdır 
Uçmak için kudretin 
Kanadında saklıdır 
 
Sen ki nesiller boyu 
Uçan asil soylusun 
Atalarından utan 
Düşmeklerden korkarsan 
 
HOBİ DÜNYASI 
 
AKVARYUM  
 
Rengârenk balıklarım 
Hayranlıkla bakarım 
Bitkilerle balıklar 
Hayallere ilhamım 
 
Akvaryum hayat dolu 
Minik bir derya oldu 
Sesleri çıkmaz ama 
Balıklar sevgi dolu 
 
Gece ışık altında 
Harikadır manzara 
Ben odama giderken 
Hepsi benle uykuya 
 
FENERBAHÇE’M  
 
Sarısın, kanaryasın 
Uçarsın semalarda 
Bazen oynamasan da 
Kralsın sahalarda 
 
Deplasman yoktur sana 
Güçlü yoktur karşında 
Yurdunda Avrupa’da 
Yenilmezsin sahada 
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KOLEKSİYON  
 
Kimi kelebek toplar 
Pul saklar kimileri 
Koleksiyon yapanlar 
Hazırlar geleceği 
 
Kartpostal, anahtarlık, 
Tercihi sana kalmış 
Bozuk para, bez bebek 
Dolapta saklanırmış 
 
Şimdi kolay bulunan 
İlerde antikadır 
Nadir olan eşyalar 
Sonradan değerlenir 
 
Hem eskiyi hatırlar 
Hem vakit geçirirsin 
Koleksiyon senindir 
İstersen vazgeçersin 
 
FUTBOL  
 
Yirmi iki sahada 
Yedekleri kenarda 
Dolaşır tam üç hakem 
İki yan bir ortada 
 
Taç, korner penaltılar 
Ofsayt anlamaz kızlar 
Yeşil çimler üstünde 
En büyüktür taraftar 
 
Seyirciler alkışlar 
Beğenmeyen ıslıklar 
Var gücüyle yarışır 
Sahada futbolcular 
 
Yenilmek var yenmek var 
Halı saha, çimi var 
Sonuç değişmez asla 
Centilmenlik saygı var 
 
Küfür yok kavgalar yok 
Boş lafa taraftar tok 
Mağlubiyet sonrası 
Mazerete gerek yok 
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TASARRUF ŞİİRLERİ 
 
TASARRUFLU OL  
 
Tasarruf tutum demek 
Haramdır israf etmek 
Yaşamın her anında 
Tasarruf yapmak gerek 
 
Paran olsa ne çıkar 
Giden milli servettir 
Tasarruflu olmazsan 
Sonun hüsran demektir.. 
 
TUTUMLU OL  
 
Kazancın çok olsa da israf etme yazıktır 
Onu bulamayana haksızlıktır, günahtır 
Bugün lazım değilse yakında lazım olur 
Savurma, saçıp savma, tutumlu olmak şarttır 
 
Üretim ve kaynaklar sınırlı, pahalıdır 
Boşa giden mallara yatan para haramdır 
Sen israf edersen şayet birileri mahrumdur 
İsraf başı çekerse yükselir tüm fiyatlar 
 
Onlarca kıyafetler, lüks pahalı modeller 
Tutuma karşı düşman geçici tüm hevesler 
Çöpe giden ekmekler, göstergesi israfın 
Gün gelir muhtaç kalır, malı israf edenler 
 
Para, mal ve hizmette israf çok zararlıdır 
Emeğe, iş gücüne haksızlıktır, yazıktır 
Sarf edilen her şeyin fiyatı her gün artar 
Üç kuruşla geçinen insanlar mahrum kalır 
 
Kaynaklar sınırlıdır, üretimler ha keza 
Yetmez israf olursa seksen milyon insana 
Tutumlu ol sayende herkesler faydalansın 
Senin çöpe attığın lazımdır başkasına 
 
Lüks, moda, ithal mallar düşmanıdır tutumun 
Paran olsa ne çıkar yoksa alacak malın 
İsraf hor tüketimdir, ziyandır, savurmaktır 
Yerli malı ve tutum vazgeçilmez kuralın 
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ARKADAŞLIK ŞİİRLERİ 
 
ARKADAŞ CANDIR İNSANA 
 
Arkadaş candır insana 
Dermandır yaralara 
Bu hayat çekilmezdi 
Rastlamasaydım sana 
 
İyi ki yanımdasın 
Her zaman aklımdasın 
Sıkıntımda neşemde 
Her şeyime ortaksın 
 
Arkadaş kardeş demek 
Derdi paylaşmak demek 
Sevince ve kedere 
Arkadaş ortak demek 
 
Doğruluk ve sevgiyle 
İyi gün kötü günde 
Her zaman yan yanayız 
Arkadaş kal benimle 
 
ARKADAŞ  
 
Arkadaş kandaş demek 
Derdime ortak demek 
Sevinçte mutlulukta 
Benle paylaşan demek 
 
Güven verir daima 
Kardeş gibi yakındır 
Yanımdaysa mutluyum 
Yoksa özler dururum 
 
Hayatı paylaşınca 
Artar sevinç, mutluluk 
Paylaştıkça azalır 
Dertler, tasalar, yokluk 
 
ARKADAŞ -2 
 
Karlı kaplı bir günün ortasında yalnızsan 
Umutların tükenmiş yorulmuş usanmışsan 
Arkadaştır armağan yükünü hafifleten 
Arkadaştır yanında güçlüğe göğüs geren 
 
Arkadaş zor günlere bol güneşe aldanmaz 
Hava kapkara olsa o yanından ayrılmaz 
İyide ve kötüde istesen de kaybolmaz 
Arkadaş can yoldaşı arasan da bulunmaz 
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EN YAKIN ARKADAŞIM  
 
İyi ki doğdun canım 
En yakın arkadaşım 
Hayatıma renk verdin 
Kutlu olsun yaş günün 
 
Daha nice yıllara 
Ulaş hep mutlulukla 
Huzur dolsun yarının 
Hayatı güzel yaşa 
 
EV KAZALARI  
 
Ev içindeysen şayet 
Emniyeti tatbik et 
Depremlere yangına 
Elektriğe dikkat et 
 
Sabitle dolapları 
Kaldır yerden çantayı 
Prizlerle oynama 
Ocağı karıştırma 
 
Sarkma camdan aşağı 
Kaldırma çaydanlığı 
Evde koşturup durma 
Çarpma, kırma kafayı 
 
Yabancı satıcıya 
Açma sakın kapıyı 
Bilmediğin ne varsa 
Sakın ha kurcalama 
 
Ailenden habersiz 
Karıştırma etrafı 
Çıkma ha yükseklere 
Düşersin bak yerlere 
 
Sobaya mazot atma 
Prizlerle oynama 
Kaynar su şaka değil 
Sakın hafife alma 
 
BASIN  
 
Memleketimin sesi 
Sağduyudur ilkesi 
Özgürce haber yapsın 
Yurdumun gazetesi 
 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 292 
 

Görevi bilgi vermek 
Gerçekleri göstermek 
Medya, basın, kanallar 
Bağımsız ülke demek 
 
Haberci çalışırken 
Gündemi yakalarken 
Haber susturulmasın 
Gazeteci tutsakken 
 
EN TAZE GÜNCEL HABER  
 
Her sabah kapınızda 
Kahvaltı sofrasında 
Onlarca sayfalarda 
En taze güncel haber 
 
Haber nasıl toplanır 
Sofraya nasıl konur 
Düşün bak ne çok zordur 
En taze güncel haber 
 
Sokakta kavgalarda 
Basın her toplantıda 
Siperlerde savaşta 
En taze güncel haber 
 
Her yazılan hakikat 
Arar bulur nihayet 
Muhabire tek maksat 
En taze güncel haber 
 
GAZETE  
 
Gün boyu yaşananlar 
Akşamları derlenir 
Önemliler seçilir 
Kağıda geçirilir 
 
Tüm sayfalar dizilir 
Resimler belirlenir 
Binlercesi basılır 
Dükkânlara yollanır 
 
Sabah olmadan daha 
Gaz(e)te gelir dükkâna 
Sütle ekmek alırken 
Gaz(e)te girer torbaya 
 
Gazete haber verir 
Olayları bildirir 
Haberi bekleyenler 
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En az bir gaz(e)te okur 
 
Gazeteci emeği 
Gösterir kendisini 
Okuyanlar öğrenir 
Ne olup bittiğini 
 
Sende habersiz kalma 
Dizilere dadanma 
Oyunlara pek dalma 
Gazete dost unutma 
 
ÖZLEM VE AYRILIK ŞİİRLERİ 
 
BEKLENMEDİK BİR ANDA GEL 
 
Öyle bir anda gel ki. Hiç beklemezken 
Umut etmeyi kesmişken 
Yapraklar sararmışken gel 
Hani gözlerin yorgunluktan kapanırken 
Hani soba sönmek üzereyken 
Hani nefesin yetmezken 
Gel 
 
Gel hayat ver dünyama 
Dalga gibi, nefes gibi, 
Yağmur gibi yağ üstüme 
Islat iliklerime kadar 
 
Ayrılmamaya yeminlerle dola kollarını 
Ayaklarını bir daha açmayacak, 
Dudaklarını asla kapatmayacak 
Kalbini asla sönmeyecek gibi dola 
 
Gel, gel de sönsün bu ateş 
Gel de bitsin bu gelemeyiş 
Olmayan sabahları oldurtta gel 
Doğmayan güneşi uyandır da gel 
 
Gel de sevindir gel de doyur sevginle 
En beklenmedik bir anda gel! 
 
BEKLERİM SENİ ASKER’İM 
 
Dönüşünü beklerim 
Asker yolu gözlerim 
Koynumda sevdaların 
Yakın olacak yarın 
 
Hayatıma bir mola 
Hem sana hem de bana 
Sevdamız güçlenirken 
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Evimi hazırlarken 
 
Seninle bütün erat 
Allah’ıma emanet 
Sağ salim dön inşallah 
Korusun seni Allah 
 
Duygu bekler dönmeni 
İşler dantellerini 
Evlilik pek yakında 
Bekliyorum mutlaka 
 
BİR GECE VAKTİ GİTTİN 
 
Eteklerinden süzülen vedalar kapı eşiğinde hala 
Sarı sarı, yaprak yaprak , acılı..sonbahar gibi  
Tozlu, çamurlu ayak izlerinle sensizlik.. 
Sevgisizlik…açık kapının eşiğinde duruyor.. 
 
İçerisi soğuk, koyu, kapkara karanlık 
Sarı dışarısı, hüzün kokulu kırmızıya kaçan 
Suskun ev, suskun saat, suskun dünya 
Hayalin… kapının eşiğinden süzülüp gidiyor.. 
 
Geceydi..sen giderken… sabah olamadı hala 
Olmasın, dursun, istemiyorum kaybolma eşikten 
Kal, dur, gitme, tereddüt et, dön, bir daha de… 
Yıkılmışlığım kapıdan süzülüp bahçede sarı yapraklarda son buluyor..  
 
BİR HÜZÜN ŞİİRİ 
 
Bir sarı yaprak son baharda 
Bir avuç kül savrulan rüzgarlarda 
Bir veda titrek elde 
Bir kırık vazo..yadigar 
Bir nefret, 
Bir yavru kedi kirli ve üşümüş 
Bir mektup gözü yaşlı 
Bir ağlamaklı film 
Bir yaşlı kadın, hasta hemde 
Bir at arabsı kamçı altında 
Bir yalnızlık..kalabalıkta 
Bir kanadı kırık kuş 
Bir dalı kırık çiçek 
Bir güneş batışı 
Bir kar tanesi 
Bir sabah sessiz 
Bir ben sensiz 
Bir hayat sensiz. 
Bir hüzün dillere destan.. 
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BİTMEYECEK GECENİN BİTMESİNİ BEKLERİM 
 
Kar var dışarda üşüyor bedenim 
Bedenim değil sadece umutlarım da 
Doğmayacak gibi güneşi, 
Olmayacak gibi sabahları beklerim 
 
Puslu camlar, ışıklar titrek 
Net değil görüntüler hayallerim gibi  
Ellerimin izleri kaybolurken camda usuldan 
Bitmeyecek gecenin bitmesini beklerim… 
 
ERZİNCAN’DAYIM, BİLMEM KAÇINCI AKŞAM BU! 
 
Kasvet, gecenin karanlığıyla 
Çökmüş şehrin üstüne. 
Gri dağların beyaz gölgesi karanlıklarla dost 
Balkondayım. 
Son bir umut yaprağım daha kururken 
Sabaha çok varken daha 
Üzgünüm. 
 
Sigaramın dumanı yayılırken karanlığa 
Yitip giden umudum çalarken siyaha 
Üfledikçe yıkamıyorken karanlık devleri  
Azalmıyor hüznüm. 
Yalnızlık sarıyorken bedenimi  
Üşüyorken, hissetmiyorken 
Düşünüyorum. 
 
1200 metre uzak 
1200 metre yüksekteyim İzmir’den 
Hayallerim, varlığım, nefesim üç parça 
Ağlamaklıyım. 
Acı türküler istiyor kalbim 
Yemek değil alkol dolanıyor damarlarımda 
İçiyorum. 
 
Gecenin biri daha, küçülmüyor zaman 
Karanlıklardan sıyrılıp doğmuyor güneş 
Delicesine dolanmaktan, iki metreye sıkışmaktan 
Kızgınım. 
Uzakta şehrin ışıkları titrerken daha 
Sesler kesilmişken, tütmezken bacalar 
Yorgunum. 
 
Bir mandalina mezem 
Bir avuç leblebi, biraz fıstık 
Yıldızların şahitliğinde, ayın huzurunda yalnızım 
Susuyorum. 
Sessiz arabeskler çalıyorken içimde 
Hayallerim İstanbul’da İzmir’de gezerken 
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Üşüyorum. 
 
Hava soğuk. 
Kızımın telefondaki sesi, tebessümlü mesajı 
Kaloriferin daha yeni yanmaya yüz tutmuş sesli siması 
Isıtamıyor içimi. 
Eşim, oğlum, annem, İzmir 
Sıcak değil bu saatte 
Titriyorum. 
 
Bir tutam kasırga otu, bir demet afet 
İki kaşık fırtınalı çay gibi şekersiz yüreğim 
Boğazımı yakan acı ilaç sanki nefesim 
İçim acıyor. 
Yaşayamamışken daha, hayal ederken yaşamayı 
Siyah beyaz günleri rengarenk boyayacakken 
Yapamıyorum. 
 
Kuru ağaç dallarına bir umut tutunmuşken 
Rüzgarla savrulan kar taneciği gibi 
Bırakma ellerimi diyen gözler gibi  
Düşüyorum. 
Eriyeceğimi bile bile 
Ayaklar altında kalacağımı bile bile 
Değiyorum yere. 
 
Fırtınalar kopuyor yüreğimde 
Tutamıyorum hayatı, dokunamıyorum umuda 
Konuşamıyorum 
Tırmalıyorum geceyi, geçmiyor pençem 
Çaresizce savururken sillemi Erzincan’a 
Boşa gidiyor hamlelerim 
Bitkinim. 
 
Dans ederken karanlık bulutlar 
Uzaklardaki müzikle canlanırken anılarım 
Hayatım film gibi geçerken gözlerimden 
Dinliyorum. 
Damarlarım donuyor yavaş akmaktan 
Diziliyor lokmalar boğazıma 
Yutkunamıyorum. 
 
Çıkmadan sesim, istemeden canım 
Ellerimi nereye koyacağımı bilemeden 
Bir sonraki adımda nereye basacağımı fark etmeden 
Adımlıyorum 
Yaşlanırken gözüm, yapışırken yaşlar yanaklarıma 
Buğulanırken gece nemli gözlerimde  
Çaresizim, ağlıyorum. 
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GEL ARTIK BAHAR  
 
Uyan artık bahar, üşüttü kış aylardır 
Yeter yattığın artık, şimdi kalkmak zamanı 
Aç yeşil yaprağını, sal kokunu etrafa 
Kaldır beyaz karları, çiçekleri aç ta gel  
 
 
Umut ol bahar bize, sevgi ol, tebessüm ol 
Yeşil ol, hayal ol gel, çiçeklerinle gel, 
Arılarınla, kuşlarınla, mis kokulu yağmurunla 
Eriyen sularınla, uyanan toprakla gel. 
 
Gel artık bahar yetsin, üşüdü bak yürekler 
Yeşersin dallar, kırlar, cıvıldasın yavrular 
Melesin yavru kuzu, oynaşsın tüm çocuklar 
Gel artık bahar haydi, sevinsin seven kalpler 
 
GELECEKSİN, KASABA ÖĞRETMENİNİN AŞKI 
 
Hiç ummadığım bir Ağustos sabahında geleceksin, 
Uzaktan görünüp mavi elbisenle, saçların dağılacak rüzgarla 
Elinde annenin eli olacak belki, be lki küçük bir çanta 
Sen geldiğine pişman buraları beğenmeyeceksin 
 
İnsanlar kaba belki, belki basit, eski moda 
Binalar eski gelecek sana, evler viran, yollar dar 
Ağaçları bile renksiz bulacak, mutsuz olacaksın 
Birkaç gün sonra dönmeyi kuracaksın kafanda 
 
Doğrudan tanıdıklara gidip nefesleneceksin beni fark etmeden  
Yaşıdın kızlarla kahve falları bakacaksın 
Bahçede aşk dolu maceralar dinlerken yalnız kalbine küseceksin  
Suratın asık O gün buradan nefret edeceksin 
 
Sonra sokağa çıkacaksın, belki markete, belki pazara 
Bakışların sana bakan gözleri tartacak 
Erkekler sana güzel diyecekler, korkacaklar tanımadıklarından  
Sen onlara yan gözle bakarken kalbin sevgiyi bulamayacak  
 
Beni göreceksin sonra kahveden çıkarken 
Hoyrat ellerim sana şehrini hatırlatmayacak 
Eski gelecek elbiselerim, saçım başım dağınık gelecek 
Yolculuktan dönmüş, hastalıktan çıkmış, sudan çıkmış gibi göreceksin  
 
Sonra gözümdeki ateşi göreceksin, o ilk kıvılcımı 
Senin için yanmaya başlayan kalbi göreceksin alev alev  
Kalp atışlarını duyacaksın taa uzaklardan 
Bu yüreğin feryadı gelecek kulaklarına yana yana 
 
Güleceksin bana istemeden hoş çocuk diyeceksin 
Burası için hiçde fena değil baksana pek saf  
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Soracaksın akranına kimim diye 
Gözden kaybolup gideceksin sonraki güne kadar 
 
Akşam kıkırdayarak konuşacaksın gönül sırdaşınla 
İsmimin Ahmet olduğunu, öğretmen olduğumu duyacaksın  
İki yıldır okulun tek öğretmeni olduğumu da 
Mektepli olduğumu öğrenip artı puan yazacaksın bana 
 
O gece beni göreceksin rüyanda sana sesleneceğim 
Sensin bahtım, gönlümün beklediği sensin diyeceğim kulağına 
Ağaçlar bizi fısıldayacak, yağmur bize yağacak yaz günü 
Sana gel diyeceğim, kal diyeceğim, hoş geldin diyeceğim..  
 
Sabahı zor edeceksin benim gibi, rüyaların yetmeyecek sana 
Doğruca mektep yoluna düşeceksin bir bahaneyle uyanınca 
Ahmet orda olsa da bir kere daha yakından bakabilsem diyeceksin  
Belki alay belki sevgi ile göreceksin beni oynarken çocuklarla 
 
Fena değilmiş derken içinden bir anda zaman ötesine gidecek  
Tartacaksın kalbini, hayal ve umutlarını, kasabayı ve hayatını 
Ben var mıyım diye o anda yanında bakacaksın iki yanına 
Göreceksin beni taa avuçlarında ellerinin, hoşuna gidecek  
 
Bana bir kere daha gülecek, davet edeceksin kendince  
Denemeye karar verip tanımayı seçeceksin 
Mektuplar yollayacağım sana akranınla sevgi dolusu 
Sen bana mesafeli olacaksın ciddi olacaksın günlerce  
 
Tanıdıkça seveceksin beni benim sana yandığım gibi  
Yanmaya başlayacaksın sonraları, 
Şapkam eski, paltom yırtık gelmeyecek sana 
Seveceksin beni tıpkı benim gibi  
 
Dağlar, pınarlar meskenimiz olacak aşkımız güçlenirken 
Akranın sırdaşımız olacak, ağaçlar nişanımız 
Mektuplar çoğalsa da satırlar yetmeyecek zaman geçmeyecek beklerken  
Dağlar taşlara sığmayacak aşkımız 
 
Taşacak gönüller pınar kıyılarında, ellerimiz kenetlenecek an be an  
Sen hayatını oturturken bu yeni yerde beni tanıyacaksın zamanla 
Buralar sana da sıcak gelecek, samimi tanıdıkça 
Sen buraları benim aşkımla daha çok seveceksin 
 
İsteyeceğim seni, varacaksın bana, kına gecesinde ağlayacaksın,  
Nişanımız dere boyunda, düğünümüz kır kahvesinde olacak  
Sen beyaz ben lacivert giyeceğim, hayata birlikte bir adım daha atacağız,  
Sen çiçeklerle dolu eski bir kasaba evinin güzel sultanı olacaksın  
 
Boy boy çocuklarımız olacak, 
Kalbimizde sevgiler hiç azalmayacak 
Zaman dar gelecek, kavgalar olmayacak 
Hayat daha güzel daha anlamlı olacak 
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Bunları düşündüm dün camdan dışarı bakarken 
Kasabaya gelişimin yirmi üçüncü ayı dolarken 
Sen hala yoksun, umutsun hala, ben yalnızım 
Geleceksin biliyorum, bekleyeceğim sen burada değilken  
 
GÜN SOLDU 
 
Bir sarı saçlı güneş vardı 
Dünyam, gözümü, odamı aydınlatan 
Seven, ışık saçan, umut olan 
Bir güneş vardı..sıcacık içimi ısıtan 
 
Adı “Sibel”di güneşin 
Umutla eş, mutlulukla denkti adı 
Sibel güneşti, güneş sönüktü yanında 
O güneş dünyamı aydınlatmaya yeterdi  
 
Bir gün söndü güneş akşamüstü bir elvedayla 
Sabah doğmadı, öğlen doğmadı 
Sonraki doksan günler hiç doğmadı 
Güneş doğmadı, Sibel doğmadı, gün soldu… 
 
GÜNEŞ DOĞACAK ELBET  
 
Akşam, olmakta yavaştan, bulutların ardında 
Giden gelene yer açarken uzak ufuklarda 
Kararırken güneşin sıcak yüzü usulca 
Yıldızlar doğmakta uzaktan, sonsuz karanlıklar ardında 
 
Az sonra izi silinecek günün, mazi olacak 
Olmamış, yaşanmamış gibi unutulacak 
Gece kaplarken gönülleri, evleri, biçare bekleyenleri  
Egemenliği başlayacak kara gecenin, vakit geç olacak 
 
Olsun, kararsa da ufuklar güneş doğacak elbet 
Bir kez daha, yeniden, belki de daha parlak 
Geceyi itip atarken uzaklara 
Gün doğacak, az daha, biraz daha sabret.. 
 
İŞTE ÖYLE BİRŞEY  
 
Hani söylemek istersin de, bazen çıkmaz dilinden 
Hani bazen anlatamazsın, en lazım anlarında 
Hani sevinir de coşamaz, kabarır da kükreyemezsin 
Hani anlar anlatamazsın ya, işte öyle bir şey 
 
Hani sus derler de bazen, susamaz konuşursun 
Hani üzülür kahrolur da, gözyaşı dökemezsin 
Hani sevinir gülemez, umutlanır diyemezsin 
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Hani sever de sevilmezsin ya, işte öyle bir şey 
 
Hani elalem cümbüş eder, sen sokağa çıkamazsın, 
Hani uyuyamaz, dönemez, yastığa gömülürsün 
Hani en soğuk akşamlarda, terlerle uyanırsın 
Hani özler de diyemezsin ya, işte öyle bir şey 
 
KIRIK KALPLER SOKAĞI  
 
Gece 
Soğuk vurmuş bir yandan 
Karanlıklar çökmüş üstüme öteden 
Yalnızım 
 
Bilmem 
Kaçıncı günü yalnızlığımın 
Kaçıncı geçişim bu yoldan 
Tek başıma 
 
Yorgunum 
Kaldırımlar sırdaşım olmuş 
Çamurlu taşlara anlatmışım seni 
Arıyorum 
 
Yoksun 
Gece gibi karanlık, soğuk gibi yalnızım 
Esen rüzgara, kırılan dallara açılmışım 
Üşüyorum 
 
Burası 
Kırık kalpler sokağı tek başımayım 
Sevgimle, sensizliğimle, gecemle  
Yürüyorum. 
 
ÖZLEMİM VAR 
 
Yemyeşil bir dünyaya 
Tertemiz sokaklara 
Huzurla yaşamaya 
Özlemim var barışa 
 
Masmavi denizlere 
Kardeşçe sevenlere 
Hainlik bilmeyene 
Özlemim var sevgiye 
 
Hayallere, umuda 
Sağlıkla yaşamaya 
Açları doyurmaya 
Özlemim var huzura 
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Dostça bütünleşmeye 
Kardeşçe geçinmeye 
Birlikte yükselmeye 
Özlemim var güvene 
 
Tok karınla yatmaya 
Okulsuz kalmamaya 
Güvenle dolaşmaya 
Özlemim var umuda 
 
SAAT DÜNÜ GÖSTERMEKTE 
 
Bir gece vakti zaman 
Bir avuç toprak olmuş umut 
Yığılmış yıkılmışlıklar dizboyu 
Altta kalmış yarınlar.. durmuş zaman. 
 
Yıllardan bilmem hangisi 
Yarınlara ne var götürecek? 
Kara bulutlar dizilmiş sıra sıra 
Küsmüş zaman yok yarına teselli 
 
Parçalanmış yürek söylemez olmuş 
Görmez olmuş göz, bakmaz olmuş 
Yüzyıllara vurmuş damgasını felek 
Kara gece kara bahta esir olmuş 
 
Kitlenmiş zaman susmuş umut 
Sesi yok dalgaların, sessiz geçiyor vapurlar 
Kanat çırpmadan uçmakta kuşlar 
Saat her daim dünü göstermekte 
 
SABAHIN ERKEN SAATİNDE 
 
Karanlıklardan sıyrılıp 
Daha doğamadan güneş 
Mavimsi yalnızlık kaplar evreni 
 
Duygu dolu, gizem dolu 
Harikuladelik dolu edasıyla 
Bu saatler esir eder bedenleri 
 
Gece değil gündüz değil 
Sabah hiç değil bir başka an bu an 
Bu saatler yorgun gecenin son demleri 
 
Uyanmamışken tabiat, uyuyorken sen 
Ayaktayım sabahı bekliyorum geçmeyen zamanlarda 
Sabahın bu erken saatinde yalnızlıklar kor gibi  
 
Uzaktayım, yorgunum, yalnızım 
Seni bekliyorum güneşi beklercesine 
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Sabahı, umudu, sesini, hayalini bekliyorum. 
 
SEN KİMSİN Kİ! 
 
I 
 
Ben ki 
En değerli şeyleri reddetmişim senin için 
En güzel hediyeler, tavizler, riskler dokunamamış 
Ben ki 
Cesaretle, umutla yaklaşmışım sana yanıp kül olmayı göze alarak  
Hiçe sayarak zamanı, yaşamayı sana dolanmışım bırakmamacasına 
Umutlarımı yeşertip, gözlerimi dikip kopamamışım senden 
Sana ait olmanın huzuruyla ölmeyi göze almışım 
Tükenmeyi kabul etmişim kollarında 
Yoklukla tanışmayı, sende boğulmayı seçmişim… 
Ben ki 
Yitip giden zamanda sana yetişmişim 
Seni duymak seni görmek hediyem olmuş 
Damarlarımda seni akıtmışım kan diye 
Gözlerimin rengi saçların olmuş 
Görmemişim kimseleri senden başka 
Kankalarımı reddetmişim, maçlardan geçmişim, 
Kahvelerden, şamatadan, uzak durmuşum gençliğimden senin için 
Ben ki 
Ailemle arama set çekip senden yana oy kullanmışım 
Param yokken sana harcamışım 
Seninle uyanıp sabahları 
Akşam seni hayal ederek uyanmışım 
Hayallerimi seninle doldurmuşum 
Hayat üzerine açık poker oynamışım..tek senin için rest diyerek  
Ben ki 
Seni sevmişim her şeyden, herkesten çok… 
Ben ki sana doyamadan…kaybetmişim.. 
Yetmemiş sevgim..seni yitirmişim 
Yalanlarınla kavrulup yanmışım. Yetememişim sana 
Aşkımda, kalbimde, nefesimde yetmemiş 
Sen limandan ayrılan gemi misali yavaşça kayıp giderken 
Durduramamışım… 
Ben ki 
Seni kaybettiğim an kendimi de kaybetmişim 
 
II 
 
Sen ki 
Layık olamamışsın bu sevgiye 
Damarlarımda akmaya, gözüme konmaya, saçımda tel olmaya 
Hazır değilmişsin…aynı dili konuşmaya 
Kalbini açmaya razı değilmişsin 
Sen ki 
Aldatmışsın, aldanmışsın, aldatılmışsın 
Beni anlamamışsın 
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Sen ki 
Kül olmamı, hak etmemişsin 
Vazgeçtiklerimi tanımamış 
Kopardıklarımın yerini alamamışsın hayattan 
Kankam olamamışsın 
Tek yürek tek sevgi tek bakış olamamışsın benimle  
Aldatmışsın 
Sen ki 
Sözlerinde yalanlar, bakışlarında tereddütlere rağmen 
Delikanlı olamamışsın 
Mertçe erkekçe delikanlı kızlar gibi yürekten 
Diyememişsin “yalan, yalan, yetmiyor!” 
Konuşmamışsın benimle 
Bakmamışsın gözlerime 
Ellerimin teri sana bir şey anlatamamış 
Sen ki 
Hayatı tanımamışsın 
Son şans olduğumu bilmeden 
Daha iyisini bulmak adına yitirmişsin beni  
Açık sulara yelken açarken bağlı olduğun limana 
Son bir veda sireni çalmayı bile özlememişsin 
Dalgalarda gezerken aradaki mesafelerce yutulmuşsun 
Sen ki 
Beni terk edip gitmişsin, dönmemişsin 
Sen ki 
Beni hak etmemişsin.. 
 
III 
 
Buraya kadarmış masal 
Gerisi …yeni bir hikaye olmaya mahkum, meçhul  
Karanlık bir yol…aydınlanmayan 
Sana çıkan yollar kapalı..diğer yollar beklemekte  
Seninle olan alışkanlıklar geçene, zaman geçene, alışana kadar 
Acı çekecek yüreğim farkındayım 
Lakin alışacağım 
Ben ki nelere alıştım.. 
Sen ki neler yaşattın 
Beni asıl üzen gidişin değil aslında 
Derdim kendimle 
Anlatamamışım yüreğimdeki fırtınaları 
Hayata rest çekişimi tanıtamamışım 
Olsun..varsın ayrılsın yollar 
Kavuşmasın kollar 
Ben şanslıyım hayata kendimi hazırlamışım erdemle olgunlukla 
Sen düşün..çocukluğunla, sahteliğinle, maskelerinle..  
Artık seni tanımıyorum.. 
Sen kimsin ki? 
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SENİ ÖZLEMEYİ ÖZLÜYORUM 
 
Unuttum seni çoktandır 
Uzaklardan kaldığın zamanların 
Geçmişe gömülüp kaldığın zamanların 
Aramıza dağlar ördüğün zamanların 
Yalnız başıma sahilde turladığım zamanların 
En başından beri. 
 
Yalnızım burda çoktandır 
Üşüyor, sıkılıyor, susuyorum 
Tek başıma izler bırakıyorum kumsala 
Titriyor, ıslanıyor, yanıyorum 
Kuşlarla dost, dalgalarla kardeş olmuş 
Seni özlemeyi özlüyorum. 
 
SON MEKTUP  
 
Elveda demeyeceğim 
Eller veda edeli bir hayli zaman oldu 
Sadece teşekkür edeceğim 
Hayatım senle doldu, teşekkür edecek birisi oldu diye.  
Son birkaç aydır, seninle nefes alıp, seninle simit yedim sabahları 
Seninle paylaştım doğan güneşi, rüzgarı tenimde hissettim ilk kez  
Sen yokken yok, varken var oldum, birlikte bir parça olduk seninle  
Yok saydım insanları..onlarda beni yok saydılar. 
Olmadı, yürümedi desen de, ayrılalım desen de  
Yürüdü bence olabildiğince, aşk mükemmel değil, sen, ben mükemmel değiliz  
Dünya kusursuz değil, dengede değil yaşam 
Adil değil şartlar, sabahlar her gün aynı değil  
Olur aykırılıklar, duygular tepişir, kızgınlık alır yürür bazen 
Ama bunlar aşkın sonu değil tuzu biberidir 
Peki.. 
Öyle olsun diyorum 
Madem ki istiyorsun 
Gidiyorsun.. kalıyorum 
Bol şans, sevgi, mutluluk sana 
Diliyorum, öpüyorum, hoşçakal diyorum 
 
TEK KITA ÖZLEM ŞİİRLERİ 
 
Yetimim bu hayatta, ağlayacak omzum yok 
Buz kesti bu yüreğim yarına umudum yok 
Hayatın rüzgarında savrulmaktan uslandım 
Sıcacık yuva gibi sevgilere muhtacım 
 
♥ 
 
Gidin, uçun kuşlar, yüksekten sıra sıra 
Gurbete mi, yurda mı her nereye olursa 
Bitirin özlemleri, kavuşun sevdalarla 
Vatanla, sevgiliyle, geride kim kaldıysa 
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♥ 
 
Kaç yıl geçti saymadım, yoksun o günden beri 
Eskidi hayallerim, umutlarım tükendi  
Kimi döner elbet, kimi unuttu dedi  
Gittiğin günden beri göz yaşlarım dinmedi  
 
♥ 
 
Özlüyor seviyorum, günleri sayıyorum 
Askerliğin bitince geleceksin diyorum 
Çabuk geçse şu aylar, bitse mübarek görev 
Yuva kurmak seninle, evlenmek istiyorum 
 
♥ 
 
Sabahları bekleyen, koyu geceler gibi  
Dönüşleri olmayan, çıkmayan yollar gibi  
Bilirim hiçbir zaman gelmeyeceksin asla 
Özlüyorum yinede kalbim zindanlar gibi  
 
♥ 
 
Özlemlerim sel olup aksa da akşamları 
Kilit vurdum kalbime açmam duygularımı 
Karşılıksız sevmenin acısı var kalbimde  
Sevmiyorsun bilirim, küle gömdüm aşkımı 
 
♥ 
 
Özlemek tuhaf duygu, anlatılmaz yaşanır 
Kıymeti yokluğunda, uzaktan anlaşılır 
Sevgi kadar kuvvetli, aşk kadar basiretli  
Özlemek tuhaf duygu, gittikçe ağırlaşır 
 
♥ 
 
Yavrusunu özleyen, garip analar gibi  
Yollarını gözlerim yetim yavrular gibi  
Gel artık dön sevdiğim, bu aşk mahzun kalmasın 
Özlemlerim çığ oldu, büyüdü dağlar gibi  
 
♥ 
 
Var mı bir diyeceğin, kıskanıyorum işte  
Seviyor, bekliyorum, özlüyorum delice 
Başkalarına bakma, kırma bu saf kalbimi  
Kıskanan kalp hassastır, acı ihanetlere  
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VEDA ŞİİRİ, GİDİYORUM 
 
Sana veda ediyorum 
Arkama dönmeden, 
Umut vaadetmeden, 
Gidiyorum. 
 
Senle geçen yıllarıma 
Senli rüyalarıma 
Veda edip seni senle 
Baş başa bırakarak gidiyorum. 
 
Gözümdeki yaşlara kanma 
Aldanma bakışlarıma 
Acım çok büyük ama ümit etme 
Dönmem.. bekleme ..gidiyorum 
 
Unutmak ilacım olacak 
Pansumanım zaman 
Sensiz hayat dolmayacak 
Pişman değilim..biliyorum.. üzgünüm 
Gidiyorum. 
 
TEK KITA AYRILIK ŞİİRLERİ 
 
Gidiyorum arkama bakmadan, 
Bir tek şey almadan gidiyorum 
Sevgilerimi, tutkularımı alıp 
Pişmanlıkları sana bırakıp gidiyorum 
 
♥ 
 
Kanayacak şu kalbim, mutsuz donuk kalacak 
Pencerelerden bakıp, gözümü ıslatacak 
Ne dost ne arkadaşlar yetmeyecek yarama 
Ayrılsak ta bu sevda inan yıllar sürecek 
 
♥ 
 
Gidiyorsun, hiçbir şey yaşanmamışcasına 
Ellerimi bırakıp, ele koşarcasına 
Ben seninim sen benim, bunu yaz taş kalbine  
Aradığın sevdayı bulamazsın onlarda 
 
♥ 
 
Gidiyorsun ellere ellerin titremeden 
Bir elveda demeden, buse bile almadan 
Paraya, makamlara, veda edip sevgiye 
Madem gidiyorsun, git.. herkese selam söyle  
 
♥ 
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Ayrılık yaman yara, benzemez başkasına 
Ne merhem ister bu kalp, ne dermandır anılar 
Sevgiler susturamaz özlemlerin yaşını 
Kalp suskun, mahzun kalır can giderse uzağa 
 
YALNIZDA YAŞANIR 
 
Yalnızda yaşanır dağ olsan 
Dik dursan, dayanabilsen soğuğa 
Başını sarsa bulutlar aldırmasan 
Alışırsın, yaşarsın tek başına 
 
Yalnızda yaşanır bulut olsan 
Essen, gezsen, eş olsan rüzgarlara 
Dağları ovaları aşsan hiç konmasan 
Yağmur, olsan, kar olsan topraklara 
 
Yalnızda yaşanır yalnızlıklar umut olsa 
Evet desen belki desen bir gün desen 
Bir nefes olsan bir değsen ruhuma 
Beklesem seni yüzyıllarca.. yalnızda yaşanır. 
 
YİNE BAHAR, YİNE YOKSUN 
 
Yine geldi bahar olanca haşmetiyle  
Kıpırdarken tabiat, gülümserken çiçekler 
Yeşillenirken dünya 
Yine yoksun 
 
Yokluğunun kaçıncı ayı yoruldum saymalardan 
Toprak kokarken rüzgar 
Yağmur kokarken bulutlar 
Yine yoksun 
 
Yaza çıkamam sensiz kayıplardayım 
Yağmurlar ıslatırken sokakları 
Dönerken göçmen kuşlar 
Yine yoksun! 
 
YOKSUN  
 
Yoksun yine gecenin karanlığında 
Işık dolu, sesler dolu dünyamda 
Yoksun yokluğunla sevdanla 
Özleminle hasretinle yoksun 
 
Yoksun varlıklar, hoşluklar arasında 
Gecenin soğuk nefesli sabahında hala 
Yoksun endamınla, aşkınla, hülyanla 
Saçınla, başınla, bakışınla, aşkınla.. yoksun. 
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ZOR GELİYOR 
 
Daha dün yanımdayken 
Uzanıp dokunuyorken 
Adını sayıklarken 
Unutulmuşluk zor geliyor 
 
Sabahlar neşeli başlarken 
Sen güneş gibi doğarken 
Bir tebessümle yakarken kalbimi  
Unutulmuşluk zor geliyor 
 
İzmir’i yeniden keşfederken 
İçime aşk nefesleri çekerken 
Bir bardak çay yanında seni ararken 
Unutulmuşluk zor geliyor 
 
Bir umutken dünyama, neşeyken, hayatken 
Sonu olmayan başlangıçken 
Kuşken, damlayken, toprak, çiçekken 
Unutulmuşluk zor geliyor 
 
O zengin, o sahteyken 
O seni gerçek sevmiyorken 
O güler, ben ağlarken 
Unutulmuşluk zor geliyor 
 
 
TEK KITA YERGİ VE NEFRET ŞİİRLERİ 
 
Hani yakın dostumdun, hani bana yakındın 
Aramızdan su sızmaz, kimselere kanmazdın 
Önce beni dinleyip, sonra karar verirdin 
Ne oldu sana böyle neden böyle delirdin? 
 
♥ 
 
Sırrımı verdim sana, ortak ettim duyguma 
Kardeşim, dostum dedim, açtım kalbimi sana 
Şimdi ne bu yaptığın, neden açtın sırrımı 
Seni adam sanmıştım, yazıklar olsun sana 
 
♥ 
 
Kızgınım, kederliyim, küskünüm bak bilesin 
Yaptığın iş iş değil, seni gözüm görmesin 
Adam sanmıştım seni, birde kankamdın sözde  
Artık bana bulaşma, çünkü yok hükmündesin 
 
♥ 
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Arkadaşımın aşkı, demedin, utanmadın 
Sevdiğime kur yapıp, ona yan gözle baktın 
Kardeşindim, kankandım ne oldu sana böyle? 
Geçici bir hevesle dostluğu feda ettin 
 
♥ 
 
Güvenmiştim ben sana, derdime ortak ettim 
En gizli sırlarımı seninle açık ettim 
Artık inanmam sana, uzak dur yaşantımdan 
Sana uzak olmaya, sayısız yemin ettim 
 
♥ 
 
Benimle beraberken, başkaları da varmış 
Elin işte gözlerin meğerse oynaştaymış 
Lanet olsun aşkına, sevgine, dostluğuna 
Meğer sevgin bir yalan, dostluğun palavraymış 
 
TEKSİN 
 
Geceye damga vuran 
Olmayanı olduran 
Zamanları durduran 
Hayırı evet yapansın 
 
Yakalanmayan 
Aldatmayan 
Sevdası geçici olan 
Esir edensin 
 
Açansın açılmayanlara 
Çaresin olmazlara 
Umutlananlara 
Hayatsın, nefessin 
 
Unutulamayanlara 
Unutulanlara 
Unutanlara 
Çaresin, sessin 
 
Güneşsin, renksin 
Umut, yaşam, düşlersin 
Nefessin, beyazsın, beklenensin 
Ey para…şu günlerde TEKSİN….. 
 
VATAN ŞİİRLERİ 
 
BOŞUNA MI  
 
Boşuna mı can verdi siperlerde yiğitler 
Düvele karşı koyan o kahraman bedenler 
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Vatanın her karışı şehit kanı, can dolu 
Boşuna mı verildi kefaretler diyetler 
 
Vatan olmadan olmaz, hür olmadan yaşanmaz 
Cumhuriyet halk demek, onsuz hürriyet olmaz 
Boşuna mı devrimler, anlaşmalar, meclisler 
Hürriyetler olmadan kuşlar bile uçamaz 
 
Boşuna mı gaziler yitirdi kollarını 
Boşuna mı analar yitirdi evlatları 
Boşuna mı ağladı yetim kalan çocuklar 
Boşuna mı bu vatan düşmanlarla savaştı 
 
Milletimin gayreti boşuna değil elbet, 
Namus, bayrak, hürriyet ilk ve en büyük nimet 
Yüreklerde sevdadır, yaşasın Cumhuriyet 
Türklüğün göstergesi Hak’ka ve hakka hizmet 
 
MİNNETTARIZ SANA EY VATAN 
 
“Vatan sana minnettar” 
Derler pek çoğu zaman 
İyi bir şey yapınca 
En kahraman insanlar 
 
Bu vatan canımızdır 
Evimiz barkımızdır 
Ezelden beri Türktür 
Hep öyle kalacaktır 
 
Asıl biz minnettarız 
Bu cennet topraklara 
Şehit kanı her yeri 
Can kadar çok severiz 
 
Yaşa varol ey vatan 
Minnettarız biz sana 
Ezelden ta sonsuza 
Emrindeyiz her zaman 
 
SEVME BENİ EY VATAN ! (yarışma şiiri) 
 
Sahteyse sadakatim, 
Fedakâr değilsem senin gibi, 
Koşulluysa sevmelerim isteme beni  
Sevme beni ey vatan 
 
Zamanlıysa, kararsızsa, devamsızsa 
Korkaksa, yarımsa, çarpıksa, zorundaysam 
Sevme beni ey vatan 
Aşkım koşullara bağlıysa 
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Kuşku duy sevgimden, merak et kurcala 
Sor, soruştur, aç, açtır, karıştır 
Emin ol benden, daha iyisini iste 
Sevdam gelişemezse gün be gün beni kalbine alma 
 
Aydınlatmıyorsam seni 
Anlayamıyorsam 
Tembelsem, çalışmazsam 
Tembele göz yumarsam 
Pabuç bırakırsam haine 
Utandırıyorsam, hazır değilsem sana, yetemiyorsam 
Üşenir, erteler, vazgeçersem 
Ne bileyim, neme lazım, bana ne dersem 
Sevme beni ey vatan 
Uğrunda can vermeye hazır değilsem 
 
Dünü anlamadan yarını 
Bugünü kuramadan geleceği 
Geleceği ummadan dünü yaşıyorsam 
Yarının bana emanet edildiğini anlamıyorsam 
Geleceğin hesap soracağını unutursam 
Sevme beni unut beni 
 
Kov beni, ötele beni, arala beni  
Geliştiremiyorsam bizi 
Mesafe koy dağlar boyu 
Ayrılıklar sok araya 
Ama sevme beni ey vatan 
Sana layık olamazsam 
 
VATAN KASİDESİ 
 
Güzellerin güzeli 
Yarınların meskeni 
Hür yaşamın teknesi 
Sevdalınım ey vatan 
 
Dağları tepeleri 
Çiçek kokar mis gibi 
Toprağı bereketli 
Sevdalınım ey vatan 
 
Denizleri gölleri 
Balık dolu her yeri 
Dört mevsim iklimleri 
Sevdalınım ey vatan 
 
Kadını erkekleri 
Tertemiz gönülleri 
Hep gülümser yüzleri 
Sevdalınım ey vatan 
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Bayrağı al sancaklı 
Toprağı şehit kanı 
Dil ata yadigârı 
Sevdalınım ey vatan 
 
İklimi dört mevsimli 
Her mevsim en güzeli 
Mavisi en yeşili 
Sevdalınım ey vatan 
 
Sen dünyaya örneksin 
Cihanda en yücesin 
Atatürk’ün izinde 
Sevdalınım ey vatan 
 
VATAN  
 
Toprak vatan olamaz 
Şehit kanı olmazsa 
Vatanı vatan yapan 
Millettir bayrağıyla 
 
Türkiye’m anayurdum 
Ata’mın emaneti 
Dünya üstüme gelse 
Kimseye vermem sen 
 
VATANDIR TÜM AŞKIMIZ 
 
Bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek 
Aziz vatan toprağı, asla kirlenmeyecek 
Şehitlerin kanıyla sulandıkça bu toprak 
Milletim hür yaşadı, elbet hür yaşayacak 
 
Hüseyinler, emreler kardeştir tüm şehitler 
Şehitler var oldukça, aydınlık gelecekler 
Şehadet mertebesi ne kadar büyük nimet 
Vatana can verenler, asla ölmeyecekler 
 
Şehitler baş tacımız, canımız cananımız 
Her biri altın nefer gururumuz, andımız 
Uğrunda ölen varsa vatandır tüm topraklar 
Şehadet dileğimiz, vatandır tüm aşkımız 
 
VATANIM SENSİN  
 
Göktürk’üm, Mete han’ım, Orta Asya’m, bozkırım 
Savaşlarım, atlarım, kurulan otağlarım 
Mertlik, yiğitlik şanım, adalet dağıtanım 
Vatanım sensin ülkem, kimselere yar etmem 
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Hacı Bektaş’ım, Şems’im, Dede Korkut, Rumi’sin 
Konya’m, Adana’m, Urfa’m, yeşil Çukurova’msın 
Dört yönde, dört mevsimde huzurlu şen yuvamsın 
Vatanım sensin benim, gönüllerde sultansın 
 
Şehitlerimin kanı, helal alın terimsin 
Al bayrağın gölgesi, Sakarya, Aslıhan’sın 
Yedi düvele karşı, onur, erdem kavgamsın 
Vatanım sensin yurdum, varoluş destanımsın 
 
Bandırma’m, umudumsun, Samsun’um Yozgat’ımsın 
Anadolu bozkırım, özgürlük umudumsun 
Mustafa’msın, Kemal’sin, Gazi’sin, Atatürk’sün 
Vatanım sensin benim, fıtratım, tevhidimsin 
 
Kurtuluşum, varlığım, Cumhuriyetim, andım, 
Şanlı İstiklal marşım, yiğitlikler kervanım 
Kordon boyu sahilim, İzmir’im, Alsancak’ım, 
Vatanım sensin yurdum, hürriyetimdir andım 
 
Bu sevda bitmeyecek, Türklük hep var olacak 
Cumhuriyet payidar, esaret olmayacak 
Egemenlik millette daima yaşayacak 
Vatanım sensin ülkem, başın hep dik kalacak 
 
Döndüremez hiçbir kul, beni Hakk’ın izinden 
Esir edemez kimse, can bedenden gitmeden 
Vazgeçmem Türk’lüğümden, Türkçe’den, Atatürk’ten,  
Vatanım sensin ülkem, sen bu gençliğe güven. 
 
TÜRK MİLLETİ ŞİİRİ 
 
Türk milleti çok yaşa 
Varol yüzbin yıl daha 
Bayrağın, vatanınla 
Sana bu canlar feda 
 
Sen ki orta Asya’da 
Avrupa, Afrika’da 
Yıllarca tüm cihanda 
Var oldun her alanda 
 
Cihana örneksin sen 
İzlerin çok çok derin 
Savaş adalet ve fen 
Hepsi senin eserin 
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ANADOLU ŞİİRLERİ 
 
ANADOLU MABEDİM 
 
Sinop’tan Antalya’ya 
İzmir’den Ardahan’a 
Anadolu vatanım 
Bir uçtan diğer uca 
 
Akşamı sabahıyla 
Her mevsimi bir başka 
Anadolu meskenim 
Güneşi, bulutuyla 
 
Çoluğu, çocuğuyla 
Çiftçisi esnafıyla 
Anadolu şen Yurdum 
Erkeği kadınıyla 
 
Bozkırı yaylasıyla 
Vadisi ormanıyla 
Anadolu mabedim 
Taşıyla toprağıyla 
 
 
AŞIĞINIM TÜRKİYE’M 
 
Yağmuruna karına 
Doğuna , en batına 
İnsanına, suyuna 
Vurgunum ben Türkiye’m 
 
Kışına baharına 
Adıyaman, Urfa’na 
Çerkezine, lazına 
Vurgunum ben Türkiye’m 
 
Denizine, gölüne 
Dutuna pekmezine 
Sardalya, kefaline 
Vurgunum ben Türkiye’m 
 
Türkçene bayrağına 
Anadolu sofrana 
Güler yüzlü dostuna 
Vurgunum ben Türkiye’m 
 
İzmir’in imbatına 
Çanakkale Saroz’a 
Antalya, Anamur’a 
Vurgunum ben Türkiye’m 
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Gurbetine sılana 
Canına cananına 
Şiirine mısrana 
Vurgunum ben Türkiye’m 
 
Şairine sevdana 
Ramazan iftarına 
Atatürk’e sevdana 
Vurgunum ben Türkiye’m 
 
Şehidine gazine 
Erine, neferine 
Yetmiş milyon ferdine 
Vurgunum ben Türkiye’m 
 
Akına kırmızına 
Ayına yıldızına 
İstiklal marşımıza 
Vurgunum ben Türkiye’m 
 
İstanbul, Ardahan’a 
Sinop’tan Antalya’ya 
Can feda toprağına 
Aşığınım Türkiye’m 
 
BAYRAK BAYRAK ANADOLU 
 
Doğudan en batıya 
Edirne’den Iğdır’a 
Hem yazboyu hemde kış 
Bayrak kokar her karış 
 
Her yerde şehit kanı 
Yaşatır savaşları 
Binlerce yıldan beri 
Hiç bitmez sevenleri 
 
Bu topraklar bayraktır 
Şehit kanı kutsaldır 
Bayrak vatan demektir 
Anadolu …annedir 
 
Kurtuluş varoluşlar 
Anadolu’yla başlar 
İzmir’den Ardahan’a 
Bayraktır Anadolu 
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YURDUMUN İNSANLARI 
 
Ekmeğinin derdinde, helal lokma peşinde  
Sevgiler yüreğinde, tatlı sözler dilinde  
Üretmek tek emeli, nafakadır gayesi  
Tembellik nedir bilmez, yurdumun insanları 
 
Bir Allah var gönlünde, bir de iki Mustafa 
Vatan millet sevgisi, azalmaz her ne olsa 
Dilinde has dualar, kirlettirmez dinini 
Hainlik nedir bilmez yurdumun insanları 
 
Ahlak, erdem, fazilet ilkesi insanımın 
Bayrak, ülke, istiklal, namusudur halkımın 
Şehitlik arzusuyla kirlettirmez vatanı 
Korkmak nedir hiç bilmez, yurdumun insanları 
 
Kalp kırmaktan çekinir, sakin ve efendidir 
Farklı yorum olsa da her söze saygılıdır 
Kardeşlik ve bir olmak paydası tüm halkımın 
Cumhuriyet sevdalısı yurdumun insanları 
 
BAYRAK ŞİİRLERİ 
 
BAYRAĞIM 
 
Al yıldızlı bayrağım 
Dalgalan gökyüzünde 
Süzül kuğular gibi 
Vatanımın üstünde 
 
Korkma sönmez bu ocak 
Şehit kanı rengisin 
Gül koklamam üstüne 
Ata’mdan emanetsin 
 
ŞANLI BAYRAĞIM 
 
Dalgalar durulmasın, 
Güneş asla doğmasın 
Sabahlar hiç olmasın 
Dalgalanmazsan eğer 
 
Dağlarda kar olmasın 
Kuzular yavrulamasın 
Yıldızlar kıpraşmasın 
Dalgalanmazsan eğer 
 
Kalbim asla çarpmasın 
Kan damarda durmasın 
Göz bakıp ta görmesin 
Dalgalanmazsan eğer 
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Ağaç meyve vermesin 
Çiçekler hiç açmasın 
Kuşlar kanat çırpmasın 
Dalgalanmazsan eğer 
 
Lambalar hiç yanmasın 
Dereler çağlamasın 
Gökkuşağı olmasın 
Dalgalanmazsan eğer 
 
Buğday filiz vermesin 
Çiçekler renklenmesin 
Kelebekler olmasın 
Dalgalanmazsan eğer 
 
Sen şanlı bayrağımsın 
Canımsın cananımsın 
Bu yürek hiç atmasın 
Yaşamak haram olsun 
Sen dalgalanmazsan eğer 
 
CUMHURİYET ŞİİRLERİ 
 
CUMHURİYET 
 
Şehidimin kanıyla sulanan bu topraklar 
Dalgalanan al sancak, otlaklarda kuzular 
Hepsi sana emanet Ey asil Cumhuriyet 
Atalardan yadigar mertlik kokan savaşlar 
 
Özgürlüksün, hür’lüksün, yaşamsın var olmaksın 
Medeniyet yolunda aşılan ırmaklarsın 
İstiklal gayretisin Atatürk’ten yadigar,  
Türk’ün şanlı dününe en çok yakışanısın 
 
Varlığım, benliğimsin, geleceğim canımsın 
Evladımın yarını, ülkemin hür sesisin 
Dokunamaz sana hiçbir kirli el asla 
Mevcudiyetimsin sen, yaşama yeminimsin  
 
HÜRRİYET VE İSTİKLAL 
 
Şehidimin ağıdı 
Ekmeğimin azığı 
Damarımdaki kandır 
Hürriyet ve İstiklal 
 
Attığım her adımda 
Aldığım her nefeste 
Ata’mdan yadigardır 
Hürriyet ve İstiklal 
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Güzel yurdum Türkiye’m 
Fatma, Hasan, Hatice’m 
Her bir Türk’e kutsaldır 
Hürriyet ve İstiklal 
 
ÖZGÜRLÜK  
 
Her kul özgür ve hürdür 
Bu Allah’ın emridir 
Hain tuzak kuranlar 
İnsanlığa engeldir 
 
Özgürdür insan evde 
Sokakta, memlekette 
Dünyaya gelen her kul 
Hürdür her bir nefeste 
 
Yaşamlar ve fikirler 
Özgürdür tüm beyinler 
Sorumlu ve sınırlı 
Hürdür tüm yaşayanlar 
 
Lakin sınırsız sanma 
Başka haklara dalma 
Herkes özgür ve hürdür 
Hak’tan hiç uzaklaşma 
 
ÖZGÜRLÜK - 2 
 
Temel haktır hürriyet 
Kul bilinci özgürlük 
İnsan olmak nihayet 
Hür irade eşitlik 
 
Aklımıza kalplere 
Vurulamaz pranga 
Fikirler taşla ölmez 
Hür olmalı daima 
 
Ne biri ne düşmanlar 
Esir edemez bizi 
Ne beni ne bu milleti 
Diz çöktüremez gaffur 
 
Hür doğdum hür yaşarım 
Ata’mın evladıyım 
Türk benim göbek adım 
Özgür değilsem yokum 
 
Esir olmadım asla 
Kalmadım hiç devletsiz 
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Ne kullara kul oldum 
Ne köpektim zalime 
 
Özgürlük Allah emri 
Namus yurdu korumak 
Korkmak, bıkmak, üşenmek 
Fıtratıma aykırı 
 
ŞAPKA DEVRİMİ  
 
Kara kara cüppeler, fesler feracelerle  
Asırlardır halkımın tertemiz yüzü kara 
 
Gözden başka görünmez suratta ne kaş ne alın 
Ferah temiz simayla insanım aldanmayın 
 
İçi temiz olanın yüzü de temiz olur 
Saklayacak neyin var yiğit alnı ak olur 
 
Artık şapka zamanı Ata’m öyle istedi  
Medeniyet yolu bu boş laflar etmemeli  
 
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 
 
Türk’üm ne mutlu bana 
Canım feda vatana 
Atatürk’ün yolunda 
Sevdalıyım yurduma 
 
Halkıma, ulusuma 
Anadolu yurduna 
Şehit analarına 
Aşığım insanıma 
 
Hürriyetim mirasım 
Mertlik, haysiyet şanım 
Ya istiklal ya ölüm 
Ahdim, yeminim, andım 
 
KAHRAMANLIK ŞİİRLERİ 
 
KAHRAMAN TÜRK ORDUSU 
 
Mertliğin başyazarı, kahramanlıktır şanı 
Yenilmek nedir bilmez Kahraman Türk ordusu  
 
Şehadettir dileği, özgürlüktür yemini  
Yedi düvele karşı siperdir bedenleri  
 
Vatan, bayrak uğruna, fedadır Mehmetçikler 
Erden nefere kadar aslandır tüm askerler 
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Andı Cumhuriyet’tir, mazisi şanla dolu,  
Yenilmez Atatürk’ün şerefli Türk ordusu 
 
POLİS MEMURU FETHİ SEKİN’E ATFEN 
 
Beş ocak ikbinonyedi 
Hava bulutlu İzmir’de 
Yağmur ıslatırken bedenleri 
Hain kurtlar sıyrılıyor sisten hunharca 
 
Saat on altıyı on geçiyor 
Koşturmacada insanlar 
Kalabalık mı kalabalık 
Hepsi masum, habersiz olacaklardan 
 
Sokuluyor kurtlar masum insanlara 
Patlatıp bombaları, sarılıp silahlara 
Kan kusacaklar adliyeye, masumlara 
Herkes uyusa, uyanmasa birileri 
 
Fethi var polis noktasında uyumayan 
Dalga geçmeyen, savsaklamayan 
Soğuk havaya aldırmıyor vazifedeyim diye  
Dimdik vazifesinde aslanlar gibi 
 
Göz açtırmıyor kimselere, üşüyüp sığışmıyor bir yerlere  
Dört gözle kolaçan ediyor etrafı, geleni gideni  
Sıcak bir çay için terk etmiyor görevini 
Uyumuyor, boş vermiyor, üşenmiyor 
 
Gözü tutmuyor Fethi’nin gelen aracı 
Dur diyor bakacağım, kontrol var 
Açın arkayı, inin araçtan 
Hain kurtlar panikliyor 
 
Fethi anlayınca durumu, tanıyınca haini basıyor tetiğe korkmadan  
Neye uğradığını şaşırıyor hainler 
Patlatıyorlar arabayı, basıyorlar kurşuna 
Tek başına vuruşuyor Fethi olan gücüyle  
 
Bağırıyor, etrafı uyandırıyor, kaçın saklanın diyor 
Kendisi siper ederken gövdesini hainlere  
Masum insanları, yavruları kurtarıyor 
Son kurşununa kadar vuruşuyor kahramanca 
 
Fethi eylemi önlüyor, kurtarıyor canları 
Bir Musa var camdan bakarken kafasından şehit olan 
Bir de Fethi hain kurtlarla tek başına vuruşan 
Fethi… yatıyor yere şehadete erişirken 
 
Derken geliyor arkadaşları hainleri etkisiz kılıp 
Koşuyorlar Fethi’ye belki yaşıyordur hala diye 
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Ama çoktandır yürümüştür Fethi şehadete  
Ermiştir cennetine kurtardığı masumların duasıyla 
 
Vazifesini yaparak, canını siper ederek 
Üşümeyerek, vazgeçmeyerek, kolaya kaçmayarak 
Şehit oluyor Fethi 
Aslanlar gibi çarpışarak 
 
Kimbilir ne canlar yanacakken adliye de, kana bulanacakken İzmir 
Fethi katliamı önlüyor tek başına kahramanlar gibi 
Hedefine ulaşamıyor terör, gülemiyor hainler 
Masum canlar kurtuluyor Fethi polis sayesinde 
 
Kaçarken hainlerden belki biri, ikisinin leşleri seriliyken yere 
Fethinin ruhu yükseliyor semaya melekler gibi  
Canlar kurtulurken, yavrular yetim kalıyor 
Kahraman babalarını bir daha göremiyorlar 
 
Rahat uyu fethi polis, İzmir sana minnettar 
Sadece kahramanlık değil yaptığın, bir destan hainlere  
Bir olmak, ölümden korkmamak, millet olmak ne demek öğrettin 
Şehit oldun, yetim kaldı yavruların … ama sen ölmedin! 
 
KAHRAMAN ORDUMUZ - 2 
 
Yirmi asır tarihi 
Zafer dolu mazisi 
Tüm dünyaya örnektir 
Kahramanlık serisi 
 
Orta Asya, Avrupa, 
Hatta kuzey Afrika 
Şeref, gurur, hürmetle 
Selam dururlar sana 
 
Göğsün açık, alnın ak 
Kalbimin sesine bak 
Vatan sana minnettar 
Dalgalandıkça bayrak 
 
NÖBETTEKİ ASKER  
 
Hava soğuk dışarda diz boyu karanlıklar 
Kuşlar, kediler bile yok bak boş sokaklarda 
Kaldırımlarda tek tük ayak izi sahipsiz 
Kar geçmiş bilekleri, gece çökmüş akşama 
 
Orada bir asker var nöbette, soğuk eli tetikte  
Kara, soğuğa rağmen dimdik ayakta duran 
Kartal gözü hainde, sınır bekler donarak 
Üşüse de yerinmez, vatanını beklerken 
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Buralarda huzurla uyuyun diye sizler 
Oralarda soğuğa meydan okur Mehmetçik 
Üşür, acıkır, titrer, yorulur da vazgeçmez 
Vatanı, huzuru, İslam’ı bekler durur Mehmetçik 
 
Uyuyorsan huzurla, sıcacık yatağında 
Mehmetçik sayesinde sakın ama unutma 
Askerlik nöbetleşe, her Türk’e bir vazife  
Nöbetteki askerle Vatan güven içinde 
 
TÜRK’ÜN ASKERİ 
 
Bu kahraman Mehmet, bu Mehmetçik oldukça 
Söz gelmez, el değmez ne Bayrak ne Vatan’a 
Analar sağ oldukça, Mehmet’ler var oldukça 
Ne şahlanır zalimler, ne esaret halkıma 
 
Selam asker anası, hürmet binlerce sana 
Vatan sana minnettar, cihan hayran oğluna 
Türk Bayrağı rengini borçlu senin soyuna 
Yaşayacak Ulus’um Mehmetçik var oldukça 
 
ŞEHİTLERİMİZE ŞİİRLER 
 
SARIKAMIŞ’A AĞIT 
 
Sarıkamış 
22 Aralık 1914 
Soğuk hava 
Ulaşmış düşman her yere 
Daha da gidesi var derine 
Susmuş Türk 
Vuruşmak için, arkaya dolanmak için 
Korumak için vatanı 
Aşmaya karar vermiş dağları 
Berisine varıp düşmanın 
Kovmak için vatandan 
Çıkmış yola neferler 
Soğuk demeden, kar kış demeden 
Açlık, hastalık demeden. 
Düşmüş eri, subayı yollara 
Yamanmış kar, hırçınmış rüzgar 
Dondurmuş bedenleri 
Tutmaz olmuş eller ayaklar 
Teki dememiş “Gitmem!” 
Dememiş hiçbiri “Soğuk!” 
Ruhlar birleşmiş, 
Emeller, kalpler birleşmiş, 
İlerlemişler dönmemecesine. 
Kırmış dağlar, bükmüş rüzgar 
Körpe fidancıkları 
Düşmeye başlamış meyve çiçekleri  
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Birer birer 
Melek yüzleri değivermiş toprağa 
Kardelenler gibi açmışlar renk renk 
Biri, üçü, beşi tam doksan bini  
Çiçek olmuş toprağa 
Tek kurşun atamadan 
Estikçe esmiş rüzgar 
Vurdukça devirmiş karlar 
Korkmuş düşman 
Hayran kalmış cesaretine Mehmetçik’in 
Karar vermiş çekilmeye 
Lakin varamamış Mehmetçik 
Cepheye düşman gerisine 
5 Ocak 1915 
Tek tük varabilmiş sağ kalanlar 
Düzlüğe dağı aşıp 
Harap, bitap, gururlu 
Emre itaat etmenin 
İnanmanın, Türk olmanın 
Gururuyla 
Başarmışlar varmayı 
Lakin yokmuş arkadaşları 
Dağlarda kınalı kuzular gibi 
Boncuk boncuk çiçek olmuşlar 
Yenememişler düşmanı ama 
İnanç olmuşlar cihana 
Disiplin, gurur, asker olmuşlar 
Mehmetçiğe şeref olup 
Bayrağa kırmızı olup 
Toprağa şehit düşüp 
Yüce Rab’bine kavuşmuşlar tertemiz 
İki hafta içinde onca nefer 
Sarıkamış’ta kurban olmuş 
Türklüğe destan olmuş. 
 
ŞEHİT BABASI 
 
Şehit candır toprağa, emanettir vatana 
Al bayrağın kutsalı, evlattır tüm ulusa 
Cumhuriyet, fazilet onunla baki kalır 
Şehit Mehmetçiklerin ruhu yaşar kırlarda 
 
Beyaz kelebeklerdir, sarı papatyadır o 
Yavrusuyla oynayan aslan yavrusudur o 
Esen meltem rüzgarı, akşam doğan mehtaptır 
Anadolu üstünde dolaşan buluttur o 
 
Şehitlerin babası mukaddes emanettir 
Vatanın tüm fertleri o babaya evlattır 
Elleri öpülesi vakur şehit babası 
Şehidin tüm ulusa bıraktığı mirastır 
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Şehit babası çökmez, yıkılmaz ecellerle  
Nice evlatlar verir, feda eder millete 
Dilinde sloganı “illa vatan sağ olsun” 
Şehit asker babası örnektir tüm aleme  
 
Rahat uyu şehidim baban bize emanet 
Gözü yaşlı olsa da içi hepten metanet 
Anan baban mirastır bu vatana, ulusa 
Rahat uyu şehidim sayendedir selamet 
 
ŞEHİTLER ÖLMEZ 
 
Kalkmış bir ağustos sabahı erkenden düşmüş yollara memed  
Kapmış silahı eline de alamamışlar 
Küçükmüş yaşı henüz on altılarda 
Geçmiş karşısına düşmanın siper etmiş göğsünü 
Birer birer düşerken düşman.. bir, iki, üç 
Tertemiz bağrına kahpe bir mermi değmiş 
Devam etmiş atmaya bir tane daha bir tane daha 
Atamamış.. gözü görmez kolu taşıyamaz olmuş silahı sonra 
Oturmuş olduğu yere 
Kalkamamış.. 
Şehadet getirirken daha atamadığına yanarmış.. 
Vatan borcu demiş \”Helal edin\” ..\”HELAL OLSUN\” 
Kapanmış gözleri.. Meleklerle uyanmış. 
 
VATAN İÇİN ÖLDÜLER 
 
Bu mukaddes toprağa 
Nice canlar verildi 
Ataların kanları 
Vatan için döküldü 
 
Şehit ana babalar 
Evlatlar kuzucuklar 
Hepsi Allah yolunda 
Vatan için öldüler 
 
 
TÜRKLÜK ÜZERİNE 
 
BU VATAN, BU URLA, BU İZMİR TÜRK’TÜ TÜRK KALACAK 
 
Düşmanın denize düştüğü yer İzmir230;geldikleri yer 
Tepetaklak olmuş kaçar düşman, 
Gemiler yetmez o kalabalığı taşımaya 
Binemeyen denize düşer..yüzer..sanki aşacakmış gibi Ege\’yi 
 
Alsancak dikili göklere Konak\’ta şanlı ordumuzun eseri 
Şehitler gaziler mirası al bayrak ..dalgalanır İzmir Melteminde  
Güzelbahçe, Seferihisar, Urla hep sırada 
Apar topar kaçar düşman tövbeler dillerinde  
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Urla ..12 Eylül sabahı, uyanmakta, 
Urla\’lılar aylardır savaşmakta, uykusuz gecelerde  
Bir yandan sıcak, bir yandan yüreklerindeki ateş 
Urla\’lı uyuyamaz, yiyemez, içemez kana kana 
 
Al sancaklı asker göründü Kalabak\’tan, 
Coşmuş Mehmedim durmak nedir bilmeden, 
Katmış peşine birkaç düşman eskisini  
Sivili askeriyle bir olmuş Urlalılar 
 
Rahat uyu Atam, Urla bir daha işgal görmeyecek 
Urla bir sabah daha acıyla uyanmayacak 
Vuruşacak, ölecek, yok olacak, esir olmayacak 
Bu vatan, bu Urla, bu İzmir Türk’tü TÜRK kalacak.. 
 
NEYİ BEKLERSİN DAHA 
 
Daha neyi beklersin kalkmak için ayağa 
Yıllardır uyuyorsun yetemedi mi daha? 
Daraldı bak ufuklar, kararıyor yarınlar 
Ayağa kalkmaz isen ulaşılmaz felaha 
 
Kan damlıyor böğründen milletin, geleceğin 
Kan kusuyor topraklar, yaş akarken gözlerden 
Sustukça, küçüldükçe, güçleniyor bed halkı 
Sen eğdikçe başını, bed kudurur sevinçten 
 
Cehalet ve delalet, yerleşmiş mevkilere  
Kıpırda, bak maziye, dön artık has özüne  
Faydası yok korkunun ne ecele ve cana 
Yalnız bugünün değil yarında tehlikede  
 
Geceler hiç tükenmez, gündüz olmaz susarsan 
Bugününü arasın, pısıp umursamazsan 
Veremezsin mahşerde ne mazeret ne hesap 
Bakamazsın yüzüne, evladının korkarsan 
 
Parayla, malla, canla, korkutur tüm şeytanlar 
Tek Rabbine güven sen, geçecek bu kabuslar 
Lakin uyan azıcık, bir ucundan da sen tut 
Bir kelam et bir kişi, kurtar yarının için 
 
Egemenlik, hürriyet tehlikedeyse şayet 
Kalk ayağa kıpırda sarmış seni delalet 
Vatan aşka muhtaçtır, uğrunda ölen ister 
Söz konusu vatasa gerisi teferruat 
 
Bayrak dalgalandıkça, yürekler çırpındıkça 
Sönmez vatan sevgisi, Uluslar hür oldukça 
Özgürlük meşalesi yanmalı hiç sönmeden 
Önderimdir Mustafa’m, bu beden yaşadıkça 
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Yedi düvele karşı denk olmayan Sakarya 
Emsal oldu cihana, umuttu mazlumlara 
Türk’sün, Türk evladısın, şehit kanı abdestin 
Şimdi düşman kapıda, kalk bir daha ayağa 
 
Beşi, sekizi, onu, bir olmuş yükleniyor 
En ülkücü olanlar, şimdi çarklar ediyor 
Görmeden, duyamadan, yaşamayı seçsen de  
Vatan acı feryatlar, figanlarla inliyor 
 
İçten, dıştan saldıran, yıkmaya çalışan çok 
Mazlumlar bir köşede, feryat eden kimse yok 
Bu laik memleketi hedef almış emperyal  
Allah, kitap korkusu, dur durak dinleyen yok 
 
Ulus kalkarsa bir kez, yarınlar güzelleşir 
Hainlere düşmana, gücümüz var çok şükür 
Yeter ki sen toparlan, kalk ayağa silkelen 
Bir oldukça yürekler, yedi düvel az gelir 
 
TÜRK’ÜN BAŞKA DOSTU YOK 
 
Gezegenler dizdize 
Mesafeli sadece 
Boşlukta asılıdır 
Tüm galaksi birlikte 
 
Başlarımız yukarda 
Yaşayan yok aşağıda 
Dünyamız yuvarlaktır 
Suyla kaplı tüm dünya 
 
Ne giden oldu Ay’a 
Ne hayatlar var Mars’ta 
Gezegen dokuz değil 
Söylenenler safsata 
 
Burdan başka hayat yok 
Yıldızlarda insan yok 
Aklını kullan Millet 
Türk’ün başka dostu yok 
 
Aklını kaybedersen, kullanmazsan ilmini  
Kul olursun bilime, yok edersin atiyi  
Bunların hepsi aynı, yok farkı diğerinden 
Türk olmaktır tek yolu görmenin geleceği. 
 
ÜLKÜCÜYÜM ÜLKÜME ASLA İHANET ETMEM 
 
Vatana feda canım kesseler de değişmem 
Yurduma yan bakanı asla kardeş eylemem 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 327 
 

Ülküm aziz Türklük’le, imanımla ölmektir 
Ülkücüyüm ülküme asla ihanet etmem 
 
Bu bayrağın şanına, leke, gölge kondurtmam 
Şehitlerin kanını asla yerlerde koymam 
Ülkücü vatan eri, yedi düvel çullansa 
Ülkücüyüm sinemi siper eder korurum 
 
Atatürk’ün izinde, Türklük’tür tek amacım 
Bu uğurda fedadır canım, malım, hayatım 
Tüm dünya Türkleriyle, bir’im, kardeşim, eş’im 
Ülkücüyüm davamdan ölsem de geri dönmem 
 
Satın alamaz kimse ne ülkümü ne beni  
Söndüremez hiç kimse vatan millet sevgimi  
Parayla satılmam ben, namus borcum vatana 
Atamaz adım kimse kesmeden nefesimi  
 
Hayallere karnım tok, gaffura yem olamam 
Hileli tuzaklara asla kanmam, kandırtmam 
Kardeşliğimi bozan, araya nifak sokan 
Korkaklara, döneğe asla taraf olamam 
 
Bu bayrak mukaddestir, sınırlardır yeminim 
Kardeşim tüm Türk’lere, bütün dünya meskenim 
Türkçe lisanım, özüm, Ata’mdan yadigardır 
Türk’üm diyene dostum, dik bakanadır kinim 
 
Ülkücü benim adım, özüm sözüm şanlıdır 
Yurduma göz koyanlar, dünya ahret düşmandır 
İkide bir dönemem, bellidir doğru yolum 
Hak yolunda yürürüm, tevhid nurlu ışıktır 
 
Ne paraya satarım, ne isterim makamlar 
Ülküm yeter bana, fedadır buna canlar 
Bu ülke, bayrak için yeminim var ölmeye  
İstiklal ve hürriyet, halkı millet yapanlar 
 
Çanakkale, sakarya, Aslıhan, dumlupınar, 
Türk’ün damarı orda, o topraklarda atar 
Yurtları başka olsa, dili, özü, cinsi bir 
Tüm cihan Türklerinin kalbinde Ata’sı var 
 
Bizden değildir dönen, davasından özünden 
Satılmıştır Türklüğe parayla fitne veren 
Ülkücüyüm tümüne dünyayı dar ederim 
Haindir bu davaya tuzak, hile ekleyen 
 
Ülkücüler kardeştir, vatana söz vermiştir 
And içmiştir birliğe, bayrağa yeminlidir 
Ülkücü hain olmaz, olursa ülkü yalan 
Yalancı ülkücülerin şanları lekelidir 
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Cumhuriyete düşman olanla bir olamam 
Toprağıma göz koyanlarla birlik olamam 
Teröriste haine kucak açan gafille 
Dünyaları verseler aynı safta duramam 
 
Türk’lüğe söz söyleyen, gaflet, delalet eden 
En çetin eşkiyayı başlara taç eyleyen 
Benimle saf tutamaz namazımda, davamda 
Bizden değildir elbet vatanı peşkeş çeken 
 
Mertlik Türk’ün mirası, bükülmez Türk bileği  
Ne Avrupa ne Rusya yıkamaz bu sevgiyi  
Tüm dünya birlik olsa, çullansa güzel yurda 
Çiğnetmem vatanımı, sakınmam bedenimi  
 
Yüce Allah Rabbimdir, Kur’an istikametim 
Peygamber ocağında ne yeminler etmişim 
Vefa borcu vatana, pulla filan ödenmez 
Canı feda etmeye anama söz vermişim 
 
Türk ulusu payidar, hür ve mutlu kalacak 
İstiklal marşı kalpte, durmadan çalkalanacak 
Dünya gıpta edecek, şehit huzur bulacak 
Türk’ün şanlı destanı sonsuza dek sürecek 
 
Şimdi sen ey ülkücü, kulak ver yüreğine  
Hasımlarına kanma, sadıksan yeminine  
Daha dün saldıranlar bugün sana dost oldu 
Bu değişim, bu dönme, düşün nedendir diye! 
 
Yarın işler bitince, dost mu kalırlar senle? 
Ayağıyla çiğneyen, milliyetçi mi sence? 
Gerçek Türk ülkücüsü davasından dönmez hiç 
Tarafını iyi seç, Ata, baba incitme. 
 
Amerika, İsrail, kan dökerken güneyde  
Ortadoğu acıyla kıvranırken yerlerde  
Ülkücüysen uyan, kalk, dikil karşılarına 
Kerkük’te rezil bayrak dalgalanırken gökte  
 
İslam’ın kalesidir bu vatan, Türk ulusu 
Hürriyet bekçisidir Türklük bekler namusu 
Mustafa Kemal gibi cesur ve kararlı ol  
Yeşert mutlulukları, canlandır umudunu 
 
Ülkücüysen aldanma küresel tuzaklara 
Baş kaldır emperyale, kapitalist oyuna 
Siyonist yahudiler baş edemez seninle 
Ölüm şehadet sana, Allah, kitap yolunda 
 
Ülkücüyüm adım Türk, göbek adım Mustafa 
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Başbuğum en ilerde, canım feda vatana 
Al bayrak dalgalanır Türk’ün olduğu yerde  
Tüm dünya Türkleri bir, söz ettirtmem andıma 
 
Türk’üm, düşmanım sana, kalsam da tek başıma 
Değil mi ki düşmansın sancağıma, vatana 
Al bayrak şehidimin kefen bezi, şerefi  
Aynı tastan su içmem hasımsan kutsalıma 
 
Ey vatan müsterih ol, bu can feda yoluna 
Dalgalan ey ayyıldız korku yok artık sana 
Cumhuriyet ülküsü, andım olmuş yeminim 
Rahat uyu ey şehit, dava emanet bana 
 
YARIN SENİN GELECEK DEĞİL (yarışma şiiri) 
 
Dün senin değildi, baksana aynı elbise yok üstümüzde.  
Aynı takımda değiliz ama bugünler senin. 
Yarınlar senin şimdilik, elinin altında insancıklar 
Gelecek? Gelecek senin değil sadece, sadece yarınlar. 
 
Dünü paylaşmadan bugün, yarın senin olsa da sevinme  
Yarın sana sadece emanettir, gelecek asla 
Bir gün gelip tükenecek yarınlar..aldanma 
Gelecek, gelecek çok güzel bir yarınla. 
 
Bir gün gelip bir gün kalacak anlayabilirsen 
Gel dön vakit varken istersen 
Gelecek hesap sorar durma sakın önünde  
Kaç o zaman gidebildiğince, miller iller öteye  
 
Korkma açıl ışılda aydınlat etrafını 
Geleceği düşünüp bugünü yaban sayma 
Yarınına yön veren dön bir bak geçmişine  
Gelecek düne gider, döner herşey en başa 
 
Altın çağ eskidendi, eski gelecekten de öte  
İnişlerin çıkışı, çıkışın başlangıcıdır bu böylece biline  
Ata’ların uygardı senden kat kat ustaydı 
Gelecek dediğin şey Ata’ndan yadigardı. 
 
TÜRKÇE’MİZE ŞİİRLER 
 
GÜZEL TÜRKÇE’M 
 
Ata’mdan yadigarsın 
Değişmem dünyalara 
Ne güzel ezberin var 
Tüm aleme örneksin 
 
Türkçem modern lisanım 
Edebiyat merakım 
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Şiirin satırınla 
Sen en güzel konuşmam 
 
TÜRKÇE’M  
 
Ata’mdan yadigarsın 
Değişmem dünyalara 
Ne güzel ezberin var 
Tüm aleme örneksin 
 
Türkçem modern lisanım 
Edebiyat merakım 
Şiirin satırınla 
Sen en güzel konuşmam 
 
TÜRKÇEM VE CUMHURİYET 
 
Yeni bir dil yaratıp anlaşılır edenler 
Eski zor alfabeden yenisine geçenler 
Atatürk yandaşları Türkçe’yi var edenler 
Hemen öğrenir onu biraz gayret edenler 
 
Atatürk Başöğretmen Türkçe’nin ilk kaşifi  
O’na inananlarla dil sardı memleketi  
Okuyan öğrenenler kalkındırdı milleti  
Yirmi dokuz harfinle kurdun CUMHURİYETİ 
 
BARIŞ, KARDEŞLİK VE UMUT ŞİİRLERİ 
 
BARIŞ  
 
Kardeşçe yaşamalı 
Huzurla uyanmalı 
Güvenle dolaşmalı 
Barışı korumalı 
 
Her derdin var çözümü 
Savaş, terör illettir 
Ölmesin genç bedenler 
Barış kutsal kıymettir 
 
Savaş zaruri olmalı 
Değilse cinayettir 
Patlamasın bombalar 
Barış, büyük nimettir 
 
DİLEĞİM 
 
Mutlu, huzurlu, emin 
Yaşamaktır dileğim 
Dertten kederden uzak 
Sevgi dolsun günlerim 
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Kötülükler olmasın 
Savaşlar yaşanmasın 
Herkes mutlu, huzurlu 
İnsanlık kardeş olsun 
 
Ülkeler dost yaşasın 
Çocuklar ağlamasın 
Beyaz, siyah tenlerle 
İnsanlık kardeş olsun 
 
Yeşil, mavi parlasın 
Gökyüzü kararmasın 
Pembe olsun hayaller 
Kâbuslar yaşanmasın 
 
Çocuklar umut dolsun 
Kalpler sevgiyle atsın 
Sokaklar emin olsun 
İnsanlar kardeş olsun 
 
Yanmasın hiç ormanlar 
Kirletilmesin sular 
Gökyüzü berrak olsun 
Pislenmesin havalar 
 
Açlık, nefret olmasın 
Fakirler ezilmesin 
Bizi büyütüp bakan 
Yaşlılar tek kalmasın 
 
Toplum cahil olmasın 
Okumayan kalmasın 
Mafya, şiddet, rüşvetler 
Ceremesiz kalmasın 
 
Hayvan dostlarımıza 
Sokak çocuklarına 
El atsın yetkililer 
Derdi olan kim varsa 
 
Hür olmak bir ilkedir 
Özgürlük hürriyettir 
İnsana saygı duymak 
Fıtratın gereğidir 
 
Terör yuvalar yıkar 
Masum canlara kıyar 
Hainleri yok etmek 
Devleti devlet yapar 
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Okul benim sevdamdır 
Evden sonra yuvamdır 
Çocuklar üzülmesin 
Bilgi hayat demektir 
 
Çocuk, kadın kim varsa 
Dövülmesin sokakta 
Mini mini yavrular 
Dilenmesin bu yaşta 
 
Şiddet, terör hep dursun 
Dünya barışla dolsun 
Hep birden dua edin 
Dileğim gerçek olsun 
 
DİPLOMASİ KAZANSIN 
 
Dünyanın devletleri 
En düşüncelileri 
Kurdular bu heyeti 
Koydular ilkeleri 
 
“Savaşlar hiç olmasın 
Yoksul fakir kalmasın 
Bombalar patlamasın 
Diplomasi kazansın” 
 
Herkes uymalı buna 
İnanmalı dünyaya 
Güzel gelecek için 
Konuşmalı masada 
 
KARDEŞLİK  
 
Lazı, çerkezi, kürdü 
Bu topraklarda öldü 
Hepsi vatan evladı 
Topu şehit mirası 
 
Kardeşçe yaşamaktan 
Zarar yok kimselere 
Ufak anlaşmazlıklar 
kaybolur bir gülüşle 
 
Ne çıkar farklıysalar 
Diğerleri bizlere 
Teni, dili başkaysa 
Kardeşiz neticede 
 
Bu toprakta yaşayıp 
Düşman olmak nedendir 
Gaffura karşı koyan 
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Biz değilsek kimlerdir 
 
Paylaşamazsak yurdu 
Korumazsak bu sulhu 
Böler biri bizleri 
Düşman eder ulusu 
 
Kardeşçe yaşamazsak 
Yaşayacak yurt kalmaz 
Bir yürek olamazsak 
Bir gün bu toprak kalmaz 
 
KÜSKÜNLÜK  
 
İnsan küser mi dosta 
Küs kalır mı gereksiz 
Paylaşılmayan ne var 
kardeşiz bak hepimiz 
 
Sınıfta kaç kişiyiz 
Küsersek ne eyleriz 
Konuşmazsak kimseyle 
Yalnız kalır gülmeyiz 
 
Derdimiz büyür gider 
Paylaşmazsak dostlarla 
Sevincimiz az kalır 
Büyütmezsek birlikte 
 
Küskünlük cehalettir 
Uzatanlar eşektir 
haydi gel barışalım 
Öğretmen üzülmesin 
 
Ders için buradayız 
Oyunlarda aynıyız 
Bu küskünlük neden ki? 
Daha kaç yaşındayız? 
 
UMUT  
 
Bir yıldız yakaladım 
Adını umut koydum 
Üf deyince uçmasın 
Sakladım, sarmaladım 
 
Ben umutsuz olamam 
yarınlardan kopamam 
Umut yaşam kaynağım 
Ben çaresiz kalamam 
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GELİN KARDEŞ OLALIM 
 
İki elim var benim, birisi sağ, sol diğeri  
Her şeyleri aynıdır, et, kemik, sinir, deri  
Birisi daha güçlü, diğeri zayıf kalır 
Biri olmadan olmaz, kardeştir her ikisi  
 
İkisi küs olursa beden sağlam olur mu? 
Kucaklayamaz insan, kollar hiç küs kalır mı? 
Ne yük kalkar tek elle, kalkılır düşünce  
Kollar aynı bedenin, hiç düşmanlık olur mu? 
 
İki kol bir olursa, beden güçlenir elbet 
Böyle sağlanır aklet emniyet ve selamet 
Tek başına diğeri, zayıf, yetim, küskündür 
Birlikten kuvvet doğar, unutma ilelebet 
 
İki elin sesi var, bir elin nesi var ki? 
Kollar küskün olursa, beden nasıl yaşar ki? 
Bunca düşman, it varken, kollar kardeş olmalı 
Kollar küskün olunca, huzur nasıl olur ki? 
 
Et tırnaktan ayrılmaz, ata, örf inkar olmaz 
Kültürle bağlanmışız, kan kardeşe küs olmaz 
Anladınız misali, elbet misal kol değil  
Bu Vatan hepimizin, birlik yoksa güç olmaz 
 
Hepimiz ayrı bir kol, ayrı bacağız yurda 
Kimi göz, kimi kulak, kimi beyin ve kafa 
Bunların biri yoksa, sakat kalır bu beden 
Beden dedik ya misal, vatan bahis aslında 
 
Gelin kardeş olalım, dost düşman tanıyalım 
Bir olsun artık kollar, tek bir ses çıkaralım 
Gavurun hepsi birden çullanırken bedene 
Vatan can’ın derdinde, gelin birlik olalım 
 
AİLEM ŞİİRLERİ 
 
ABLAM 
 
Ben küçüğüm sen değil 
Ben erkeğim sen değil 
Ben kardeşim sen abla 
Farklarımız çok değil 
 
Annem ne zaman kızsa 
Babam yanlış anlasa 
Derslerim zor gelince 
Destek sensin hep bana 
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Senin rengin pembeyse 
Sevdiğin bez bebekse 
Benim rengim mavidir 
Anlamam hiç nedense 
 
Zor günde yanımdasın 
İyi ki hep burdasın 
Yaşlansam da ayrılmam 
Her zaman kalbimdesin 
 
ULUSLARARASI AİLE GÜNÜ ŞİİRİ 
 
Ailemiz en küçük biricik bir toplumdur 
Ülkemizin aynası bize ışık yoludur 
Anne baba kardeşle kurulur aileler 
Bir sıcacık odaya kurulur hep haneler 
 
Anne andaç tavuktur sarmalar yavruları 
Baba korur günlerce kahramanca yuvayı 
Evin her sabah akşam neşesidir çocuklar 
Evin tadı şerbeti bir tutam mutluluktur 
 
Aile olmak demek yaşamak hep birlikte 
Sarılmak geleceğe, kötüde ve iyide  
Yarınlara gururla umutla bakmak için 
Var gücünle kenetlen sevgiyle ailene  
 
AİLE SİGORTADIR 
 
Aile ev halkıdır 
Tüm dünyada aynıdır 
Sağlıklı toplumlarda 
Ulusun yarınıdır 
 
Anne baba kardeşler 
Bazen dede nineler 
Bir arada yaşlanır 
Ailede bireyler 
 
Aile bir olmaktır 
Rotayı tutturmaktır 
Ev içi yaşantıda 
Dürüstçe davranmaktır 
 
İyide kötü günde 
Aile tek yürekle 
Korur tüm bireyleri 
Cansiperane biçimde 
 
Kederde mutlulukta 
Her zaman her ortamda 
Aile sana destek 
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İhtiyaç duyduğunda 
 
Çevrendeki yılana 
Kandırıp aldatana 
Aile sigortadır 
Hayatı yaşamaya 
 
AİLEM  
 
Annem, babam, kardeşim 
Büyüklerim bir de ben 
Aileyiz böylece 
Sevgi dolu hanede 
 
Pek saygılı küçükler 
Sevgi dolu büyükler 
Evimiz huzur yolu 
Dedeler öykü dolu 
 
Ben evin küçüğüyüm 
Okula tek gidenim 
Yarınlar bana teslim 
Daha bebek kardeşim 
 
Aile güven demek 
Sıcacık sofra demek 
Laf dinler hep çocuklar 
Terbiye saygı demek 
 
Büyüklerin sözleri 
Küpe olur herbiri 
Aile yaşam demek 
Seviyorum hepsini 
 
AİLEM - 2 
 
Annem babam kardeşim 
Bir de ben pek küçüğüm 
Dördümüz birlikteyiz 
İşte benim ailem 
 
Acı tatlı günümde 
Ailem hep benimle 
En tatlı hatıralar 
Ailemle birlikte 
 
AİLEM VE BEN  
 
Akşam eve gelince 
Karşımda tüm aile 
Güler yüzle evimiz 
Sıcacık mutlu hane 
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Annem babam kardeşim 
Tek ders çalışmak işim 
Karnım dolu sırtım pek 
Mutluluk dolar içim 
 
Ablam evin nazlısı 
Ben tatlı afacanı 
Annem tam bir dişi kuş 
Babam İzmir Aslanı 
 
Yüzlerde tebessümler 
Neşe dolar gönüller 
Aile gibisi yok 
Ayrılmasın hiç eller 
 
AİLEMİ ÇİZDİM KAĞIDA 
 
Ailem ev hanesi 
Mutludur yaşar hepsi 
Baş köşede oturur 
Dedesi ve ninesi 
 
Anne, baba, çocuklar 
Çekirdek ailedir 
Daha daha büyükler 
Geniş yuva demektir 
 
Küçüğünden büyüğe 
Saygı sevgi her yerde 
Aile mutlu yuva 
İşte çizdim kağıda 
 
ANALAR VE KIZLARI 
 
Kız çocuklar çiçektir, neşedir ocaklara 
Tatlı gülüşleriyle, tebessümdür hayata 
Narin, ince halleri, güldürür görenleri  
Kızlar birer nimettir, hediyedir anaya 
 
Analar bir gayedir, emeldir tüm kızlara 
Geleceğin hayali, örnektir yaşamlara 
Kızlar annesi gibi şefkatli olmak ister 
Sevgiyle tüm anneler örnektir kız avlada 
 
Ana kız ayrılamaz, etle tırnak gibidir 
Dünya yerinden kopsa, parçalanmaz sevgidir 
Ne küslük, ne ayrılık, azaltmaz bu sevgiyi  
Kıyametler kopsa da ana kız tek yürektir 
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ANALAR VE OĞULLAR 
 
Armağandır Allah’tan, erkek avlat anaya, 
Kaba, hoyrat elleri, inançtır yarınlara 
Geleceğin mirası, soyun devamı oğul  
Çelik pençeli asker erkek evlat vatana 
 
Oğul tarlada koşar, sabanda, hasatlarda 
Didinir sabahlarda, hazan akşamlarında 
Babanın yardımcısı, evin erkek adamı 
Geleceğin babası, yarı baba adeta 
 
Erkek evlat güvendir, teminattır yarına 
Kaya gibi sağlamdır, hazırdır savaşmaya 
Anaların kuzusu, kınalıdır elleri  
Her biri bir kahraman, amadedir vatana 
 
BENİM TATLI KARDEŞİM 
 
Aksam eve gelince 
Karşımda canavar cüce 
Elleri üzerimde 
Benim tatlı kardeşim 
* 
Gece yatmadan önce 
Yanağımdan öpünce 
Sütünü döker üstüme 
Benim tatlı kardeşim 
* 
Bebeklerimi eller 
Kafama elma atar 
Suratımı tırmalar 
Benim tatlı kardeşim 
* 
Gözleri fıldır fıldır 
Kızdırdın mı kudurur 
Gece altına kaçırır 
Benim tatlı kardeşim 
* 
Elleri yumuşacık 
Gözleri yumuk yumuk 
Yanakları sıcacık 
Benim tatlı kardeşim 
* 
Üstü başı mis gibi 
Ağzı ilaç lekeli 
Meraklıdır kendisi 
Benim tatlı kardeşim 
* 
Sayı saymayı bilmez 
Okumayı sökemez 
Aklı her şeye ermez 
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Benim tatlı kardeşim 
* 
Numarada da ağlar 
Kedi gibi miyavlar 
Dolaplara saklanır 
Benim tatlı kardeşim 
* 
Uyuyunca rahatlarım 
Kalkınca çıldırırım 
Ben onsuz ne yaparım 
Benim tatlı kardeşim 
 
EVİMİZ 
 
İki oda bir salon 
Huzur buluyor insan 
Bahçede erik limon 
Evdir aile yapan 
 
Sıcaklarda ayazda 
Sabahta akşamlarda 
Sıcacık ortamlarda 
Ev yuvadır insana 
 
Anne baba kardeşler 
Akşam ev yolu gözler 
Kararırken geceler 
Evimiz bizi bekler 
 
 
TEK KITALIK YAŞGÜNÜ ŞİİRLERİ 
 
İyi ki doğdun canım 
Seni çok seviyorum 
Kutlu olsun yaş günün 
Mutluluk diliyorum 
 
♥ 
 
Bugün senin yaş günün 
En mutlu yaş dönümün 
Genç kız oldun büyüdün 
Mutlu geçsin her günün 
 
♥ 
 
Bir sene nasıl geçti 
Nasıl büyüdün böyle 
Daha dün bir çocuktun 
Genç kız oldun bu sene 
 
♥ 
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Oğlumsun aslanımsın 
Geleceğim, bahtımsın 
Kutlu olsun yaş günün 
Sen benim yarınımsın 
 
♥ 
 
Pastalardan tatlısın 
Her zaman aklımdasın 
Mutlu olsun yaş günün 
Canım arkadaşımsın 
 
♥ 
 
En yakın arkadaşım 
Kardeşim, can yoldaşım 
Nice mutlu yaşlara 
Can dostum, kalp sırdaşım 
 
♥ 
 
Hayatın her anında 
Mutlu ol, her dakika 
Sevinçle, sağlıklı kal 
Yaşam hep gülsün sana 
 
♥ 
 
İyi ki doğdun aşkım 
Nice seneler sana 
Canımsın, sevdiğimsin 
Hep mutlu ol hayatta 
 
♥ 
 
Yaş günüm bu salıya 
Bekliyorum mutlaka 
Bu en mutlu günümde 
Eğlenelim birlikte 
 
♥ 
 
Bugün benim yaş günüm 
On iki oldum bugün 
Evimde kutlamam var 
Hepinizi beklerim 
 
♥ 
 
Yeni yaşına girdin 
Bir yaş daha büyüdün 
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Sensin en çok sevdiğim 
Benim küçük meleğim 
 
♥ 
 
Hayatımın aşkısın 
Alın yazım, bahtımsın 
Mutlu seneler sana 
Canımsın, cananımsın 
 
YAŞ GÜNÜ ŞİİRİ – 1 
 
İyi ki doğdun canım 
Nice yıllar dilerim 
Güzellik olsun yolun 
Sağlık, huzur temennim 
 
Sevdiklerin çevrenden 
Tebessümün çehrenden 
Hiç ama hiç çıkmasın 
Mutluluk yüreğinden 
 
YAŞ GÜNÜ ŞİİRİ – 2 
 
Nice mutlu yıllara 
Çok güzel yarınlara 
İyiki doğdun arkadaşım 
Gül konsun yanağına 
 
Yeni yaşın kutlu olsun 
Gönlün sevgiyle dolsun 
Hediyem umut sana 
Sevenlerin çok olsun… 
 
YAŞ GÜNÜ ŞİİRİ – 3 
 
Nice yıllara canım 
Mutlu ol tek dileğim 
Gülen yüzün solmasın 
Seni en çok sevenim 
 
İyi ki doğdun canım 
Kalmasın işin yarım 
Sen dünyaya ışıksın 
Mutlu olsun her günün 
 
TEK KITALIK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA ŞİİRLERİ 
 
Seni bulmadan önce 
Siyah beyazdı dünyam 
Renk oldun hayatıma 
Seninle doldu rüyam 
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♥ 
 
Seni ilk günkü gibi 
Gördüğüm anki gibi 
Mecnunun aşkı gibi 
Seviyorum dün gibi 
 
♥ 
 
Sevgi dolu kalbimiz 
Bitmesin hiç şarkımız 
Hep benim yanımda kal 
Destan olsun aşkımız 
 
♥ 
 
Yıl dönümümüz bugün 
Mutluyum her yeni gün 
İyiki varsın canım 
Senle dolu her günüm 
 
♥ 
 
Evlilik keramettir 
Seninleyse güzeldir 
Kimselerde gözüm yok 
Aşkın bana yeterdir 
 
♥ 
 
Seninle yaşlanmaya 
Nine dede olmaya 
Sadece sen yetersin 
Gülmeye, ağlamaya 
 
♥ 
 
Masal gibi seneler 
Seninle ömür geçer 
Yanımda ol daima 
Varlığın bana yeter 
 
♥ 
 
Yanında huzurluyum, 
Yarından umutluyum 
Seninleyken mutluyum 
Seni çok seviyorum 
 
♥ 
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Geldik onuncu yıla 
Mutluluğum dorukta 
Evlatlarımızla sen 
Yeter artarsın bana 
 
♥ 
 
Armağandır mutluluk, güzel kalbinden bana 
En nadide anılar, hediyen yaşantıma 
Seninle dünya güzel, yaralamaz acılar 
Seviyorum, aşığım, sevdalıyım ben sana 
 
♥ 
 
Dünya seninle güzel 
Nasıl geçti seneler 
Hep benim yanımda ol 
Bu kalp seni çok sever 
 
♥ 
 
Seni ilk gördüğümde, divane oldu kalbim 
Ellerim kenetlendi, açılmaz oldu dilim 
Yürümedi bu ayak, koşamadı bu dizler 
Öyle tatlısın ki sen, sensiz yaşamaz kalbim 
 
♥ 
 
Kır çiçekleri gibi, rengarenksin, tatlısın 
Hayatın neşe dolu, sen herkesten farklısın 
Güzelsin, akıllısın, yüreğin sevgi dolu 
Sen benim ilk baharım, saadetimsin, aşkımsın 
 
♥ 
 
Hayatımın anlamı, ışığım oldun birden 
Seni gördüğüm anda, yandı kalbim derinden 
Seviyorum seni çok, hem de dünyalar kadar 
Beni dışarda koyma, çıkarma hiç gönlünden 
 
♥ 
 
Zaman ne kadar hızlı, ne tez bitiyor günler 
Seninle beraberken, hiç kanatmıyor dertler 
Etrafımda, aklımda, kalbimde hep sevgiler 
İyi ki yanımdasın, gönlüm seni hep özler 
 
♥ 
 
Gözlerinin içinde, derin maviler gizli  
Bazen meltem bazen de alevsin volkan gibi  
Her halin başka güzel, endamına hayranım 
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Güzelsin, çok tatlısın, seviyorum ben seni  
 
♥ 
 
Sen de severdin seni, hep yanında isterdin 
Kokunu arardın hep, saçlarını özlerdin 
Rüya gibisin bana, her halinle güzelsin 
Nice mutlu seneler, dünyama renk getirdin 
 
♥ 
 
Sende önce hayatım 
Kurumuş dallar gibi 
Seninle can buldum ben 
Aşığım Mecnun gibi 
 
♥ 
 
İyiki yanımdasın 
Daima aklımdasın 
Seni çok seviyorum 
Sen biricik aşkımsın 
 
♥ 
 
Yirmi yıl nasıl geçti 
Hepsi rüyaydı sanki 
Mutluyum seninleyken 
Seviyorum ben seni 
 
♥ 
 
Evet dediğin o gün 
Dünyam oldu bir düğün 
İyi ki sen benimsin 
Sevgimiz aşkla sürsün 
 
♥ 
 
İlk gördüğüm an gibi, kalbim hala çarpıyor 
Seni ne zaman görsem, ellerim dolaşıyor 
İyi ki eşim oldun, aşığınım ben senin 
Aşkımızın destanı dillerde dolaşıyor 
 
SÜNNET DAVETİYELERİNE ŞİİRLER 
 
Erkekliğe ilk adım 
……  benim adım 
Yakında sünnetim var 
Pilavımda kısmet var 
 
Yaşım oldu epeyce 
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Sünnet geldi bu sene 
Kestirip atmak gerek 
Yakışmaz hiç erkeğe 
 
Sünnetim var yakında 
Düğün dernek tadında 
Hepinizi beklerim 
Bu hafta çarşambaya 
 
Sünnet deyip geçmeyin 
Korkarsam hiç gülmeyin 
Acımaz hiç derler ya 
Sakın ha güvenmeyin 
 
UTAN 
 
Duydum ki unutmuşsun erdemi, sadakati  
Çözmüşsün ar torbanı, kapmışsın akçeleri  
Satmışsın geleceği üç kuruş dünya için 
Ahirette hesap var, ateşlere değer mi? 
 
SEVGİSİZ KALP 
 
Sevgisiz kalp ak kalmaz, istese de uslanmaz 
Kalp kıran can yaşamaz, yaşasa da şad olmaz 
Merhameti vicdanı unutan iflah olmaz 
Muhabbet ve tevazu yoksa kul ihya olmaz 
 
UYANIN 
 
Ne çok sevdiniz tatlı, o derin uykuları 
Umrunuzda değil hiç devletin belaları 
Dokunmayan yılanlar çok yaşasın dediniz 
Anaların, ecdadın göğü sardı ahları 
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SAĞLIK, BESLENME, BESİNLER VE 
VÜCUDUMUZ 
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VÜCUDUM  

 
Aklım başımda durur, beynim ise liderdir 
Başımı örter saçım, gözlerim rengarenktir 
Kulaklarım duyarken, burnum kokuyu alır 
Ağzım laflar üretir, başım en tepededir 
 
İki kolum uzanır, tutar, çeker ve taşır 
Göğsüm kalbin miğferi, organlarımı korur 
Kanım damarda gezer, motordur kalp atışım 
Sofralardan besinler mideme dek uzanır 
 
Kara ciğerim ile kanlarım temizlenir 
Bağırsaklar uzundur, fazlalıkları atar 
Nefesim ak cigerim, oksijensiz olamam 
Böbreklerim sağlığım, arıtıcı demektir 
 
Bacaklarım bedeni taşır nereye gitsem 

Ayaklarım götürür her nereye istersem 
Başımdan ayağıma, vücudum bir bütündür 
Hepsi bir ailedir hangisinden söz etsem 
 
Bu beden özen ister, temizlik , bakım ister 
Sağlıklı beslenerek güçlenmek, ilgi ister 
Hastalanmadan evvel dikkat etmek gerekir 
Vücudumuz sağlamsa yaşamak pek güzeldir 
 
Hastalanınca beden, yataklara düşerim 
Ateşlenir, öksürür, yemekten kesilirim 
İğne, ilaç cabası, okuldan uzak kalır 
Bilgiden mahrum kalır, oyunları özlerim 
 
Demek ki aklı olan, dikkat eder sağlığa 

Özen göstermeli insan temizliğe bakıma 
En büyük hazinedir sağlam vücut ve akıl 

Sağlıklıysa vücudum mutluyum her dakika 
 
VÜCUDUMUZ  
 
İki elim, iki kolum 
Birde başım var 
İki gözüm, kulağım 
Birde burnum var 
 
Ayaklarım ikidir 

Bacaklarım da 
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Konuştuğum sözlerim 
Ağzımda damağımda 

 
Dizlerim iki tane 
Dirseklerim de 
Parmaklarım yirmidir 
Ensem bir tane 
 
Vücudum bedenimdir 
Onla yaşarım 
Temiz sağlıklı tutar 
İyi kollarım 
 
Hasta olmak istemem 
Kazaları da 
Sağlam enerjik olup 
Gülmek isterim 
 
SAĞLIKLI OL  
 
Erken yat erken uyu 
Erken kalk al uykunu 
Çanta defter hazırsa 
Bekletme okulunu 
 
Ellerini pisletme 
Ağzına birşey sürme 
Sabun senin dostundur 
Fazlaca sür yüzüne 
 
Abur cubur yemekler 
Sana birşey vermezler 
Beslenme çantandaki 
Günboyu sana yeter 
 

Sınıfında tozutma 
Merdivenlerden kayma 

İnsanlar hasta olur 
Terliyken soğuk suyla 
 
Dişlerin senin dostun 
Fırçala üç kez hergün 
Yatmadan bir bardak süt 
Şifresidir uykunun 
 
Meyveyi yıkamadan 
Sakın ha yemeyesin 
Mendilsiz hapşırmalar 

Hastalıktır bilesin 
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Ağzınızı dayayıp 

Musluktan su içmeyin 
Bilmiyorsanız ayıp 
Yıkamadan yemeyin 
 
Arkadaşının sütü 
Kantinin meyve suyu 
Herkes kendi içmeli 
Çantasındaki suyu 
 
Haftada en az iki 
Kez yıkanın iyisi 
Saçlarınız tertemiz 
Güzel olsun yüzünüz 
 
Tırnaklar haftada bir 
Mutlak kesilmelidir 
Tertemiz yıkanmalı 

Önlükler göstergedir 
 
Spor senin dostundur 
Spor zindelik verir 
Mutlak spor yapmalı 
Spor sağlık demektir 
 
Kalabalık okul önü 
Dört açın gözünüzü 
Trafiğe dikkat et 
Soldan git soldan yürü 
 
Kavga yok arkadaşla 
Yaralanırsın sonra 
Hepiniz kardeşsiniz 

Okulda ve sınıfta 
 

SAĞLIKLI YAŞAM 
 
Çok yememek esastır 
Sağlığını bilene 
Zararlı alışkanlık 
Düşmandır her bedene 
 
İsraf elbet zarardır 
Duman, koku hüsrandır 
Spor bedenin dostu 

Açık hava ilaçtır 
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Sadece hastalıkta 

Gidilmez doktorlara 
Kontrollerde gerektir 
Aklı çalışanlara 
 
Vitamin, protein 
Lazımdır vücutlara 
Dengeli beslenin 
İşi olmaz doktorla 
 
Temizlik sağlık şartı 
Mikroplar baş düşmanın 
Elleri iyi yıka 
Hasta etme bedeni 
 
Terleme üşütme çok 
Yanma güneş altında 
Hastaysan üşüttüysen 

Bulaştırma etrafa 
 
Hasta olduysan şayet 
İhmal etme ilacı 
Lakin tarihine bak 
İçme bilmediğini 
 
A VİTAMİNİ  
 
Direncimi artırır 
Büyümemizi sağlar 
Kemik ve diş gelişimi 
Görmek için gerektir 
 
Diş ve diş etlerine 

Sağlıklı tırnaklara 
A vitamini şart 

Cilde ve saçlarına 
 
Kayısı, kuşkonmazda 
Maydanoz, ıspanakta 
Bulunur hep kolayca 
Kereviz ve havuçta 
 
Marulda domateste 
Bulunur deste deste 
Erik ve portakalda 

Yersin istemesen de 
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B1 VİTAMİNİ  

 
Sinir ihtiyaç duyar 
Almazsa olmaz kaslar 
Küçümsersen B1’i 
Tüm dikkatin dağılır 
 
İştahsızlık görünür 
Bellek hemen zayıflar 
Alınmazsa vitamin 
Huzursuzluklar başlar 
 
B11 VİTAMİNİ  
 
Kandaki hücrelere 
Hücre bölünmesine 
Faydalıdır B11 
Sinir dokularına 

 
Anne karnında bile 
Gerekir bebeklere 
İştahsızlık görülür 
Vitamin eksiğinde 
 
Kilo kaybı, bulantı 
İshal ve baş ağrısı 
Noksansa sık görülür 
Unutkanlık, çarpıntı 
 
Kalbin için gerekli 
Baş ağrısı örnekti 
Bu vitamin önemli 
Seviyorsan kendini 

 
B12 VİTAMİNİ  

 
Siyanür düşmanıdır 
Vücudun bekçisidir 
Dillerde hassasiyet 
Noksan belirtisidir 
 
Kaslarda kasılmalar 
Depresyon ve hayaller 
Yaşatır noksanlığı 
Ellerde uyuşmalar 
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Böbrek, yürek olmalı 

Süt, peynir eklenmeli 
Kırmızı et, tavuk, balık 
Bunlar mutlak yenmeli 
 
B2 VİTAMİNİ  
 
Dilin kızarıyorsa 
Ağzında yanma varsa 

B2 vitamin azdır 

Tahrişler çoğaldıysa 
 

Ellerinde çatlaklar 
Gözlerde kaşıntılar 

Bu vitaminle önlenir 
Saçlarda dökülmeler 

 
Büyüyemez çocuklar 

Kaybedilir kilolar 
Başa hep dertler açar 

Sindirimde sorunlar 
 

Karaciger, böbrekte 
Bugdayda patateste 

Bulunur bu vitamin 
Yumurta süt ve ette 
 
Kepekli yiyecekler 
Peynir, yeşil sebzeler 

Havuç fındık mercimek 
B2’yi körükler 

 
B3 VİTAMİNİ  
 
Lazımdır hücrelere 
Asit üretir midede 

Kalırsın bak ortada 
Yetersiz beslenmede 
 
Kepek Bira mayası, 
Sakatat yer fıstığı, 
Yemeyi ihmal etme 
Et bugday ve balığı 
 
Baklagiller ve un’da 
Süt, limon ve kabak’ta 

Bulur pek kolayca 
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İncirde ve hurmada 
 

B5 VİTAMİNİ  
 
Doğada çok bulunur 
Eksikliği seyrektir 
Bu kadar bolken B5 
Bağırsaklar da yapar 
 
Ellerde titremeler 
Kalpte çarpıntılar 
Eksik olursa B5 
Kan şekerleri düşer 
 
Karaciğer ve sebze 
Kırmızı et, tavuk ye 
Yeterince bulunur 
Yumurta ve ekmekte 
 

B6 VİTAMİNİ  
 
Antikor ve alyuvar 
Sayesinde oluşur 
Sinir sistemi, hormon 
Pek düzenli çalışır 
 
Başın ağrıdan çatlar 
Başlar uyuşukluklar, 
Noksanlığında çıkar 
Görmede zayıflıklar 
 
Kansızlık, kuru ciltler 
Adalede kramplar 
Noksan olursa B6 

Zayıftır adeleler 
 

Karaciğer, böbrekte 
Balık, kırmızı ette 
Bulunur pek kolayca 
Ekmekte ve sebzede 
 
C VİTAMİNİ   
 
İki saatte biter 
Alına vitaminler 
Vücut üretmese de 

Vitaminin hasıdır 
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Yaralara, damara 

Vücut savunmasına 
Faydası var hepsine 
Alerjik durumlara 
 
Almazsan ne mi olur? 
Dişin kanar çekilir 
C vitamini çok hoş 
Yemesi pek güzeldir 
 
Maydanoz siyah üzümle 
Kavun, karpuz, çilekle 
Gelir sofralarımıza 
Narenciye, yeşil biberle 
 
Brokoli sevmeyen 
Havuç soğan yemeyen 
Kalır C vitaminsiz 

Bezelye beğenmeyen 
 
D VİTAMİNİ  
 
Güneşi hiç sevmeyen 
D vitaminsiz demektir 
Vitaminsiz kalanın 
Yolu doktor demektir 
 
Kalsiyum emilmesi 
Kemikte toplanması 
Bu vitamin eseri 
Dişlerde tutulması 
 
Balık ve balık yağı 

Yumurta, tereyağı 
Et Sebze, karaciğer 

Bu vitamin kaynağı 
 
E VİTAMİNİ  
 
En sağlıklı çocuklar 
E vitaminiyle büyür 
Hafıza Bağışıklık 
Bu vitaminle olur 
 
Yenilenen hücreler 

Daha uzun yaşarlar 
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E vitamini olmazsa 
Unutkanlıklar başlar 

 
Ceviz marul ve tere 
Soya fasülye yağı 
Tohumlu besin, buğday, 
E vitamin deposu 
 
Kereviz maydanozda 
Lahana ıspanakta 
Pek kolayca bulunur 
Mısırda ve yulafta 
 
K VİTAMİNİ  
 
Pıhtılaşma sebebidir 
Adı K vitaminidir 
Kanamalı hastanın 
Acil can simididir 

 
Ispanak, marul peynir, 
Yeşil domates, biber 
Yumurta kırmızı et 
Arama K burdadır 
 
Süt, tereyağı, kabakta 
Karaciğer muz ve çilekte 
Bulunur kolay yoldan 
Pirinç Mısır şeftalide 
 
ABUR CUBUR  
 
Sağlıklı büyümenin 
İlk şartı beslenmedir 

Dengeli beslenmenin 
faydası çok mühimdir 

 
Abur cubur yiyerek 
Sağlıklı beslenilmez 
Sofrada denge gerek 
Hazır gıdayla bitmez 
 
Vitamin, protein 
Karbonhidrat olmalı 
Sağlam vücut ve beyin 
Daima dinç kalmalı 
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Çok fazla yemek yemek 

Yorar tüm organları 
Az ama sık yiyerek 
Mideyi korumalı 
 
Gece vakit çok geçse 
Yememeli meyve, çay 
Varsın acıkmış olun 
Korkma olmaz hiçbirşey 
 
Abur cubur düşmandır 
Midenin, organların 
Anneler bunu bilir 
Haydi siz örnek olun 
 
Kantinde satılana 
Elbet canlar çekilir 
Lakin her gördüğüne 

Saldırmalar nedendir 
 
Usul usul yavaş ye 
Mutlak sebze ve et ye 
Meyveleri unutma 
Abur cubura dur de 
 
AMBÜLANS 
 
Ağrı sızı gelince 
Gidecek takat mi var? 
Acil servislerine 
Yürüyecek hal mi var? 
 
Evde, okulda işte 

Sağlık bu belli olmaz 
Acildir müdahale 

Ambulanssız yaşanmaz 
 
Doktoru hemşiresi 
Ayağına dek gelir 
Sedyesi oksijeni 
Yolda sana can verir 
 
Ambülans dadi dadi 
Açın yolları haydi 
Her saniye önemli 

Hastalık insan hali 
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Kurtulur tüm hastalar 
Canlar, kanlar, uzuvlar, 
Ambülans tez ulaşır 
Önlenir felaketler 
 
Yüzonikiyi kaydet 
Ailene de öğret 
Ambülanslara şükret 
Sağlığına dikkat et 
 
AMBÜLANS  
 
Hastalık var sağlık var 
Gecesi gündüzü var 
Ambülans telefonda 
Evde acil hasta var 
 

112 çevrilir 
Acil yardım istenir 
En yakın hastaneye 
Kısa yoldan gidilir 
 
Hemşire doktoruyla 
Tıbbi cihazlarıyla 
Ambülans can kurtarır 
Hasta acil olunca 
 
AŞI GÜNLERİ  
 
Aşıdan kim korkar ki 
Anlamını bilirse 
Sağlıklı yaşam için 

Aşılan gerekirse 
 

Kolun biraz acısın 
Kabarsın yazma biraz 
Sağlıklı yaşam için 
Varsın kabarsın çok az 
 
Korkanlara örnek ol 
Geç sıranın başına 
İlk önce sen aşı ol 
Aklın varsa başında 
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BAL  
 

Dünyanın en tatlısı 
Kahvaltının sultanı 
Soğuk kış günlerinin 
Vazgeçilmez olanı 
 
Bin bir arı emeği 
Güçlendirir bünyeyi 
Hem leziz hem sağlıklı 
Bal, güç, kuvvet besini 
 
BROKOLİ  
 
Karnabahar şeklinde 
Koyu yeşil renginde 
Çok güzel salatadır 
Brokoli gönlümde 
 

Pişerken kötü kokar 
Mutfağa dolar taşar 
İştahla yiyenlere 
Mutlu yarınlar sunar 
 
DOMATES  
 
Kıpkırmızı etleri 
Pek çoktur çekirdeği 
Çok güzel nefaseti 
Domates yaz meyvesi 
 
Salataya, çorbaya 
Yemeğe, kahvaltıya 
İster çiğ ister salça 

Domates bir numara 
 

Kan yapar, hazım verir 
Bünyeyi güçlendirir 
Sağlıklı ve güzeldir 
Domates lezzet verir 
 
DONDURMA  
 
Tepede yaz sıcağı 
Kavurur sokakları 
Terler dolmuş koynuma 

Sıcaktır yaz ayları 
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Su içersen pek kesmez 
Sıcak şey canın çekmez 

Sıcakta kavrulanlar 
Dondurmadan vazgeçmez 
 
Fıstık, badem, vanilya, 
Pastaneye bir uğra 
Hem tatlıdır hem serin 
Bu mevsimde dondurma 
 
Maraş’ı, kaymaklısı 
Sadesi meyvalısı 
Sevmeyen var mı onu? 
Sanki dünya tatlısı 
 
EKMEĞİN HİKÂYESİ  
 
Tohumdu ta ilk başta 
Sonra düştü toprağa 

Yağmurlarla yeşerdi 
Filiz attı dünyaya 
 
Bekledi aylar boyu 
Yeşildi, sarı oldu 
Karlar, rüzgarlar yedi 
Yağmur can dostu oldu 
 
Serpildi buğday oldu 
Taneleri hep doldu 
Kıvamında toplandı 
Hasatla çuval doldu 
 
Yine girdi çuvala 
Yollandı un olmaya 

Değirmende öğüldü 
Beyazlaştı bir anda 

 
Un oldu düştü yola 
Yollandı fırınlara 
Fırınlarda pişince 
Ekmek oldu sofraya 
 
İnsanlar satın aldı 
Evlerinde sakladı 
Beslenmek doymak için 
Masaya ilk konandı 
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Lezzetli lokmalarla 
Sona erdi macera 

Açlıklar giderildi 
Nimet oldu insana 
 
Düşün ne zahmetli iş 
Uzun, yorucu uğraş 
İsraf etme boşuna 
Ekmeğini hep paylaş 
 
Emeği var çiftçinin 
Tohumcu, fırıncının 
Ekmek en büyük nimet 
Her daim insanların 
 
O ekmeği bulmayan 
Tatmayan koklamayan 
Milyonlarca insan var 
Her gün karnı doymayan 

 
Çöpe attığın dilim 
Ağlıyor inim inim 
Aç çocuğun hakkıdır 
Attığın her bir dilim 
 
GRİP HASTALIĞI  
 
Vitaminler almazsan 
Giyinmezsen sıkıca 
Yıkamazsan elini 
Üşütürsün aniden 
 
Burnun akar yanarsın 
Sulanır iki gözün 

Sağlığın kıymetini 
Yataklarda anlarsın 

 
Kaçırırsın dersleri 
Öksürük te cabası 
Kimseye bulaştırma 
Grip en bulaşıcı 
 
Ellerini sık yıka 
Terliysen öyle kalma 
İyi yıka ne yersen 
Kavuş tez şifalara 
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Anne sözü dinlersen 
Gece üstün örtersen 

Yenilmezsin gribe 
Dinç olursa vücudun 
 
HA HA HA HAPŞU 
 
Sebze meyve yemezsen 
Soğuk sular içersen 
Terliyken dinlenmezsen 
Sağlığını ararsın 
 
Ateşim otuzyedi 
Ha ha ha hapşuuuu 
İştahım hiç yok gibi 
Ha ha ha hapşuuuu 
 
Soğukta giyinmezsen 
Vitamin beğenmezsen 

Hasta düşer yatarsın 
Kendini düşünmezsen 
 
Üşütmüşüm birazcık 
Ha ha ha hapşuuuu 
Burnum akar azıcık 
Ha ha ha hapşuuuu 
 
HASTANE 
 
Ateş, nabız, kızamık 
Tansiyon, kırık, çıkık 
Her zaman yanımızda 
Hastane bize sağlık. 
 

Gecede gündüzlerde 
Acil servis bizlerle 

Sağlığını istersen 
Sana şifa hastane. 
 
Hasta mısın denilmez.. 
Alim olmak gerekmez 
Hastaneye gitmeye 
Hasta olmak gerekmez 
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İLAÇ 
 

Rengârenk türlü boyda 
Acı mayhoş her tatta 
İlaçlar sağlık verir 
İhtiyacı olana 
 
Doktor uygun görürse 
Yazarsa reçeteye 
Zamanında içilir 
İlaç tam nispetinde 
 
Çeşitli vitaminler 
Kalsiyum mineraller 
Çinko antibiyotik 
Daha var neler neler 
 
Fazlası azı zarar 
Reçetede kıl karar 

Sağlık bulayım derken 
Zararlı çıkmak ta var 
 
ISPANAK  
 
Demir yüklü değilim 
Tanımam Temel Reis 
Ama vazgeçilmezim 
Kış sofrası tam yerim 
 
İster kavur ister ye 
İstersen börek dene 
Her damağa ayrı tat 
Küsüm ben sevmeyene 
 

KARNIBAHAR  
 

Lahanaya benzerim 
Yumru yumru ellerim 
Dışım kabuk içim et 
Pek güzeldir lezzetim 
 
Pek güzeldir kızartmam 
Üste yoğurt isterim 
Yemeğim dile destan 
Salatam olmaz yavan 
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KEREVİZ  
 

Aslında çok güzelim 
Hep baş hem de gövdeyim 
Pişerken kokum fena 
Pişince doyulmaz bana 
 
LAHANA  
 
Katlıdır yapraklarım 
Pek te güzeldir tadım 
Çocuklar beni sever 
Mutfaktan düşmez adım 
 
Kış günleri olurum 
Sofraya kurulurum 
Yemeğimi sevmeyene 
Sarmamla dost olurum 
 

ELMA 
 
Yeşilim var alım var 
Pek güzel bir tadım var 
Yuvarlaktır bedenim 
Güzellik sebebiyim 
 
NAR 
 
Peygamber meyvesiyim 
Hal’de tek evde çokum 
Soyulmam pek zahmetli 
Güzelim ve mayhoşum 
 
MUZ 

 
Çocukların dostuyum 

Kolaydır kabuklarım 
Tadım pek bir güzeldir 
Her yaşın meyvesiyim 
 
ZEYTİN 
 
Yaprağım var dalım var 
Zeytinim var yağım var 
Ben zeytin ağacıyım 
Gölgem var anlamım var 
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ŞEHİR BİZİM  
 

Ah edip vahlanmayın 
Derelere dolmayın 
Sular insaf dinlemez 
Canınızdan olmayın 
 
Kendisi temiz olan 
Aklı yerinde olan 
Temiz tutar her yeri 
Biraz kafası olan 
 
SÜT  
 
İneklerden keçiden 
Köylerden çiftliklerden 
Gelir taa soframıza 
Bir bardak süt erkenden 
 

İster gece yatarken 
İster evden çıkarken 
Günün enerji dolu 
Bir bardak süt içersen 
 
SÜT  
 
İnekler ve koyunlar 
Yuvasıdır ağıllar 
Yedikleri süt olur 
Dağ tepe dolaşırlar 
 
Yemler, otlar süt olur 
Sağılır damla damla 
Sütler o mis tadıyla 

Dolar temiz kaplara 
 

En temiz tesislerde 
İşlenir marifetle 
Sağlıklı bir şekilde 
Paketlenir özenle 
 
Yüklenir kamyonlara 
Önce toptancılara 
Oradan bakkallara 
Gelir en son sofraya 
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Sofranın bir tanesi 
Besinin kuvvetlisi 

Hem sağlık hem nefaset 
Süt çocuk sevgilisi 
 
Et, süt, yumurta lazım 
Her çocuğa mutlaka 
Dengeli beslenmede 
Süt her zaman masada 
 
Sütten olur yoğurtlar 
Peynir, lor ve kaymaklar 
İster iç istersen ye 
Sütle büyür çocuklar 
 
TİKİM VAR  
 
Gözüm kaşlarım oynar 
Bedenim gıdıklanır 

Tikim var türlü çeşit 
Limon gıcıklandırır 
 
Ne dersen tekrarlarım 
Sen yaparsan yaparım 
Tiklerim bana özel 
Ben tikimle yaşarım 
 
TUZ  
 
Sen kar gibi beyazsın 
Hayatıma bir tadsın 
Azın kar çoğun zarar 
Yemeğin lezzetisin 
 

Sofrada bir numara 
Aranır hamurlarda 

Her yemeğe katılır 
Hatta pastalara da 
 
Sensiz yemek yenilmez 
Pek bir şeye benzemez 
Çok tuz yersen yemekte 
Sağlığın sende kalmaz 
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YOĞURT  
 

İnekler otu yedi 
Suyu içti günlerce 
Süt doldu memeleri 
Toplandı köylülerce 
 
Doldu süt şişelere 
Yüklendi kamyonlara 
Taşındı şehirlere 
Yollandı bakkallara 
 
Anneler sütü aldı 
Mayaladı mutfakta 
Çocuklar bayram yaptı 
Yoğurt hazır olunca 
 
Sulandı ayran oldu 
Su gibi çok sevildi 

Tuzlandı azık oldu 
Yemekler lezzet buldu 
 
Süt, peynir ve yoğurdu 
Çok yemeli çocuklar 
Pek bir sade olurdu 
Yoğurtsuz tüm sofralar 
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ŞİİR FALLARI 
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SAKIZ FALLARI 
 

Trafikte şov yapan 
Yayaya kan kusturan 
Kurallar çok basitken 
Kaza yapar uymayan 
 
Nişan var pek yakında 
Adem 25 yaşında 
Oturaklı kendisi 
Boy possa tam yerinde 
 
O bir gülüş yüzlere güneş misali 
O bir akşam türküsü dillere destan 
Güneşin batışı gecenin nefesi 
Sabahın doğuşu doğanın serinliği 
 
O bir melek yeryüzünde dolanan 
Dost bir el o maziye uzanan 

O bir anne kucağında bebesi 
Kalbi geniş, gönlü bol fedakarca yaşayan 
 
Gözün bana değerse 
Beklerim gündüz gece 
Sen yeter ki gülümse 
Taşırım baş üstünde 
 
Kahve falı baktırma 
Dikilme camda kapıda 
Yarin adı Mustafa 
Göreceksin yakında 
 
Sevdim ama bil kimi 
En tatlı birisini 

Nasıl söylesem sana 
İlk harflere baksana 

 
Onu öyle demezler 
Peynir ekmek yemezler 
Bende seni almazsam 
Bana adam demezler 
 
Fordum var yollar kısa 
Sevdim bak adı Fatma 
Ben O’nu bir görünce 
Tutamaz beni rampa 
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Yarim gelir uzaktan 
Bakarım ben balkondan 

Annem duymasın aman 
Düşmez sonra yakamdan 
 
Bu yol Ankara yolu 
Ne başı var ne sonu 
Aşkını söylemezsen 
Unutursun sen onu 
 
Güzelim baksan bana 
Hasta olurum sana 
Senin gibi liseli 
Görmedim bu dünyada 
 
Gel benimle bu sabah 
Çıkalım sahil boyuna 
Ben seni sen beni al 
Varalım muradımıza 

 
O seni bekler durur 
Sen balkonda bakarsın 
Liseli henüz yarin 
Bilmem niye susarsın 
 
Yari almış koluna 
Varmış sahil boyuna 
Nişan vakti pek yakın 
Adam olan adama 
 
Bu gece başka gece 
Yarim varır ellere 
Ben diyemem severim 
Bekler dururum nafile 

 
Yakında görüşürüz 

Pek güzel konuşuruz 
Askerliğim bitince 
Düğün dernek ederiz 
 
Balık gibi kıvrılır 
Saat gibi sallanır 
Yari güzel olanın 
Adımları değişir 
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Dersini çalışmışsın 
Ezberin pek kuvvetli 

Gelip beni istemezsen 
Kalacaksın yüzüstü 
 
Evlilik var falında 
Hadi gözünüz aydın 
Başlasın düğün dernek 
Göreceksin yakında 
 
Sahil boyu gezerim 
Seni ben çok severim 
Tavşan falı neyime 
Benim olsun isterim 
 
Dudakların kırmızı 
Saçların uzun sarı 
Fazla gezme yollarda 
Kaçırırlar bak sonra 

 
Para diye beklersin 
Dua eder istersin 
Hadi gözünüz aydın 
Geleni sayamazsın 
 
Ayrılık var yakında 
Duyacaksın sabaha 
Korkma gelecek geri 
Kalbi sende saf kafa 
 
Çok gezinme etrafta 
Görücü var yakında 
Adın çıkar maazallah 
Kalırsın tek başına 

 
Adam gibi adamsan 

Aşkını anlatırsan 
O’da sever be seni 
Daha oyalanmasan 
 
Buralar kuru dere 
Yangın var yar sevene 
Ben yandım siz yanmayın 
Buyurun düğün geceme 
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Umut ol gel 
Kanat ol gel 

Bir sabah vakti gel de 
İstersen hüzün ol gel 
 
Bak postacı geliyor 
Selam veriyor 
Herkes O’na bakıyor 
Merak ediyor 
 
Yazdım satırlarımı 
Katladım kağıdını 
Hazırladım zarfını 
Not ettim adresini 
 
Hadi gözünüz aydın 
Doğum var pek yakında 
Yari güzel olanın 
Gözü olmaz hazan’da 

 
Dershane yolları dar 
Bana bakma benim yarim var 
Okul benim hayatım 
Evlenmeye yıllar var 
 
Anladım ayrılık var 
Karanlıktır yarınlar 
Ben seni bilmem ama 
Bana geçmez bu aylar 
 
Asker ettim ben seni 
Bekledim haberini 
Yarın sabah olsa da 
Öpsem esmer tenini 

 
Sallanıp durma öyle 

Bir sağa bir soluna 
Yarin askerden gelmiş 
Bekler çamlık yolunda 
 
Nargilem var narım var 
Çeşit çeşit hallerim var 
Benzemem kimselere 
Kız sende benim gözüm var 
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Tencerem var kalaylı 
Bakışların alaylı 

Kız bakma bana öyle 
Gelin ederim halaylı 
 
Sen beni bilemezsin 
Rüyama giremezsin 
Fazla gelirsin bana 
Peşimden gelir misin? 
 
Nazlanıp durma öyle 
Kalırsın yalnız efe 
Sevda bu gelir geçer 
Pişman olma bin kere 
 
Sayfalar dolu sana 
Satırlar aşık sana 
Bu yazdığım kaç oldu 
Yazmazsan yazık sana 

 
Muhallebi yiyemem 
Pastaneye gelemem 
Ablam damat bekliyor 
O gitmeden gidemem 
 
Sarı sarı saçları 
Pek yaman bakışları 
O’nu bir kez görenler 
Olmuş kara sevdalı 
 
Mahallenin gülüyüm 
Evimin tek süsüyüm 
Sevda çeken kalplere 
Yol veren köprüsüyüm 

 
Okulumu severim 

Derslerimi bilirim 
Yaşım küçüktür ama 
Dünyayı çeviririm 
 
Matematik bir ceza 
Fizik desen ha keza 
Bu dersler var oldukça 
Eksilmez her yıl kaza 
 
 

 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 373 
 

Ben seni çok severim 
Elim havada beklerim 

Sen beni almaz isen 
Ben yine de beklerim 
 
Gece uzun yol kısa 
Geliversen yanıma 
Ben sana tutkun oldum 
Gel de bitsin bu rüya 
 
Veresiye veremem 
Peşin sıra gelemem 
Gelirsem de bulamam 
Bulursam da alamam 
 
Sevdadandır dedi annem aldırma 
Meraktandır dedi babam 
Havadandır dedi hocam 
Yalnızlıktandır dedi kankam 

Aldırma, Aldırmadım kimselere 
Aldırmam da 
 
Hasret çıktı falında 
Alışırsın zamanla 
Yarin dönecek bir gün 
Unutursun nasılsa 
 
Ben seni pek severim 
Sahil boyu gezerim 
Görmez gözüm dünyayı 
Sensiz ben biçareyim 
 
Kız bana bakma öyle 
Kaşların çatma böyle 

Elimdeki resmine 
Bakarım gündüz gece 

 
Yarim gelir uzaktan 
Bakarım ben balkondan 
Annem duymasın aman 
Düşmez sonra yakamdan 
 
Bu yol Ankara yolu 
Ne başı var ne sonu 
aşkını söylemezsen 
Unutursun sen onu 
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Güzelim baksan bana 
Hasta olurum sana 

Senin gibi liseli 
Görmedim bu dünyada 
 
Gel benimle bu sabah 
Çıkalım sahil boyuna 
Ben seni sen beni al 
Varalım muradımıza 
 
O seni bekler durur 
Sen balkonda bakarsın 
Liseli henüz yarin 
Bilmem niye susarsın 
 
Yari almış koluna 
Varmış sahil boyuna 
Nişan vakti pek yakın 
Adam olan adama 

 
Bu gece başka gece 
Yarim varır ellere 
Ben diyemem severim 
Bekler dururum nafile 
 
Yakında görüşürüz 
Pek güzel konuşuruz 
Askerliğim bitince 
Düğün dernek ederiz 
 
Balık gibi kıvrılır 
Saat gibi sallanır 
Yari güzel olanın 
Adımları değişir 

 
Dersini çalışmışsın 

Ezberin pek kuvvetli 
Gelip beni istemezsen 
Kalacaksın yüzüstü 
 
Evlilik var falında 
Hadi gözünüz aydın 
Başlasın düğün dernek 
Göreceksin yakında 
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Sahil boyu gezerim 
Seni ben çok severim 

Tavşan falı neyime 
Benim olsun isterim 
 
Dudakların kırmızı 
Saçların uzun sarı 
Fazla gezme yollarda 
Kaçırırlar bak sonra 
 
Para diye beklersin 
Dua eder istersin 
Hadi gözünüz aydın 
Geleni sayamazsın 
 
Ayrılık var yakında 
Duyacaksın sabaha 
Korkma gelecek geri 
Kalbi sende saf kafa 

 
Çok gezinme etrafta 
Görücü var yakında 
Adın çıkar maazallah 
Kalırsın tek başına 
 
Adam gibi adamsan 
Aşkını anlatırsan 
O’da sever be seni 
Daha oyalanmasan 
 
Buralar kuru dere 
Yangın var yar sevene 
Ben yandım siz yanmayın 
Buyurun düğün geceme 
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AKROSTİŞ ŞİİR 
(KELİMENİN HARFLERİNE UYGUN ŞİİRLER) 
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AKROSTİŞ ŞİİR 
 

Akrostiş şiirdir bu 
Kelimeler hizalı 
Riayet et harflere 
Oku üstten aşağı 
Sende bir tema kullan 
Tanzim et mısraları 
İster özlem ister gam 
Şiirle sun aşkını 
 
Şiir yazmak sanattır 
İlmik ilmik örmektir 
İhtirası özlemi 
Resmetmek bir erdemdir 
 
ATATÜRK 
 
Anadolu kaplanı 

Tüm ulusun evladı 
Annelerin duası 
Türklüğün kahramanı 
Ülkemin kurtaranı 
Reisi, baş mimarı 
Komutan, lider Ata’m 
 
BAYRAK 
 
Bayrağım şerefimdir 
Ana, ata gibidir 
Yan gözle ona bakan 
Rezil, kepaze, düşman 
Ayyıldız şehit kanı 
Kan vermiş ona rengi 

 
CUMHURİYET  

 
Cumhuriyet alnının akıdır Ulus’umun 
Umuttur, heyecandır, keyiftir hür varlığım 
Milletimin yemini bağımsızlık ilkesi 
Hür yaşamış milletime Ata’dan emanettir 
Ulusun gözbebeği, halkımın evladıdır 
Rastgele değildir bu, şehit kanlı mirastır 
İçimizde yeşeren en büyük aşk hürriyet 
Yaşlı gözlere tesellidir Cumhuriyet 
En uzak köşesinden Vatan’ın sonuna dek 

Türkiye’min sancağı, namusudur CUMHURİYET 
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CUMHURİYET 

 
Cumhuriyet halk demektir 
Ulus, devlet elele 
Millet olmak demektir 
Halk iradesi etken 
Ulus mutlu demektir 
Rıza gösteren herkes  
İlerici demektir 
Yarınlar bizlerindir 
Egemenlik andımız 
Türklük mertlik demektir 
 
İSİM BAŞHARFLERİNE ŞİİRLER 
 
Tek başıma kalsam da 
Unutamam ben asla 
Nasıl anlatsam sana 

Alevsin sen ruhuma 
 
Âşıklar hep severler 
Yeme içme bilmezler 
Şakadan küsseler de 
Ertesi gün geçerler 
 
Aşığınım ben senin 
Razıyım düşsem derin 
İlk aşkımsın sen benim 
Fırsat bulsam gelirim 
 
Sayende oldum deli 
Eskiizmir güzeli 
Muradına erdin bak 

Aşk düştü taa içeri 
 

Mavi gözlü yârimsin 
En güzel sebebimsin 
Razıyım kaderimsin 
Tek evet de benimsin 
 
Seviyorum sayende 
Unutmam istesen de 
Nasıl esip coşmuştuk 
Ay ışıklı gecede 
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Kalın kara kaşların 
Adamı tutsak eder 

Yari güzel olanın 
Aşkı insan mest eder 
 
Feleğin cilvesiyle 
Umutlar bittiğinde 
Aşık oldum ben sana 
Tek aşkımsın daima 
 
En güzel aşkımsın sen 
Rüya masal tadında 
Evlenip ev kuranın 
Neşesi hep yanında 
 
Ne zaman güzel görsem 
En güzeli yar derim 
Şen şakrak hem güzelsin 
Evlenelim gel derim 

 
Rüyamda gördüm seni 
En güzel hayalimsin 
Hadi gel de al beni 
Aşkımın tek ismisin 
 
Aşkın düştü içime 
Lacivert bir gecede 
En güzel sensin kızım 
Verme beni ateşe 
 
Ilıman bir havan var 
Şaşırıp ta kalırım 
Ilık meltem gibisin 
Lale gibi solarım 

 
Sevgin akşamüstleri gibi batmakta ufukta 

Umudum hayalim nefesim gül gibi solmakta 
Neredesin? Nerede ufak ellerin? Bak akşamlar olmakta  
Al beni yanına, kucakla, götür sonsuzluğuna 
 
Sen doğdun dünyama adın ışık oldu hayal oldu 
Ellerin çiçek, yaprakların nefes oldu 
Nerede ne varsa koklanacak resmin oldu 
Esmer oldu, kara oldu, ay oldu güneş oldu 
Mavi gözlerin yaşam oldu gece oldu ay oldu 
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TÜRKİYE 
 

Türküm, dürüst doğruyum 
Ülkemin has kuluyum 
Rize, Antep, Yalova 
Kardeşiz bir arada 
İnsanım mert, özgürüm 
Yarınlardan korkum yok 
Ezele kadar Türk’üm 
 
İZMİR 
 
İnsanları çok tatlı 
Zannetme çok pahalı 
Mavi yeşil her yeri 
İzmir cennet misali 
Reyhan kokar evleri 
 
İSTANBUL 

 
İçimdeki özlemler 
Sana akar İstanbul 
Türkiye’min gerdanı 
Ancak sensin İstanbul 
Ne Avrupa ne dünya 
Benzerin yok İstanbul 
Uzunca bir arayla 
Lidersin sen İstanbul 
 
ÖZGÜRLÜK 
 
Özgürsen korkun olmaz 
Zorla güzellik olmaz 
Gözler, diller bağlanmaz 

Ülke kafeste durmaz 
Rıza yoksa başlanmaz 

Liderlik zorla olmaz 
Ülke mazlum yaşamaz 
Kimse esir kalamaz 
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YENİ YIL ŞİİRLERİ 
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BİR YIL DAHA  
 
Bir yıl daha yaşanacak umut rüzgârlarıyla  
Yenilenen hayatlar dolduracak sokakları 
Alışmışlar, kaybetmişler, aldanmışlarla 
Kazanamamışlar dağılacak yollara 
 
Kazananlar mutlu girecek yeni yıla 
Kaybetmek nedir bilmeden, yokluk çekmeden 
Boğulacaklar masalarda kahkahalara 
Bir kere daha galip gelmenin gururuyla 
 
Ben yenik, ben sensiz gireceğim yeni yıla 
Kaybetmiş, aldanış, yenilmiş sıfatımla 
Sen yeni rüzgârlara yelken açarken özgürce 
Ben baş başa kalacağım göz yaşlarımla.. bir yıl daha 
 

HEP MASUMDUR SENELER 
  
Çok şey söylendi durdu 
Senaryolar kuruldu 
Sanki dünyanın sonu 
Felaketler diz boyu 
 
Oysaki sen bir yılsın 
Öncekinden farksızsın 
Bizlere kıyamazsın 
Hiç kötü olamazsın 
 
Hep masumdur seneler 
Zaman su gibi gider 
Gerçek suçlu kimseler 

Umudu katledenler 
 

İNŞALLAH SEN ÜZMEZSİN 
 
Eskisi ağır aksak 
Giderken yuvasına 
Yenisi pek bir parlak 
Bakın siz havasına 
 
2009 gidiyor 
Acı tatlı anıyla 
2010 geliyor 

Kışıyla baharıyla 
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2010 sen getir 

Barış güzellik saadet 
Evlerde hep beklenir 
Sağlık huzur bereket 
 
2009 güzeldi 
Sen daha da güzelsin 
Biraz üzdü bizleri 
İnşallah sen üzmezsin 
 
KISA YILBAŞI ŞİİRLERİ 
 
Güzel olsun günlerin 
Yüksek olsun notların 
Yaver gitsin işlerin 
Yeni yıl kutlu olsun 
 
///// 

 
Yeni yılın hoş gelsin 
Sana neşe getirsin 
Daha nice yıllara 
Sağlıklarla giresin 
 
///// 
 
Sen orada ben burda 
Yanlızız yılbaşında 
Kalplerimiz bir olsa da 
Kalsaydın keşke burda! 
 
///// 
 

Annecim babacığım 
Yokum ben yılbaşında 

Malum okul, sınavlar 
Dersimi yapacağım 
 
///// 
 
Yeni yılın her günü 
Mutluluk versin sana 
Tuttuğun altın olsun 
Kader hep gülsün sana 
 

///// 
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Güzelsin güneş kadar 

Yeni yıl sana uğrar 
Ben burada tek başıma 
Beni ancak mey paklar 
 
///// 
 
Mahalleli bir arada 
Toplanmışlar yılbaşında 
Bilmezler ne kutlarlar 
Oysa gitti bir yıl daha 
 
///// 
 
Ne istemem ki yeni yıldan 
Bir tutam hayat, biraz neşe 
Bir demet sağlık, bir avuç huzur 
Biraz başarı, bir kap dolusu sevgi! 

 
NİCE EN MUTLU YILLAR 
 
Eskidi bir yıl daha 
Kısmet yeni yıllara 
Geri dönüp baktıkça 
Utandım bir kez daha 
 
Kavga, açlık, yoklukla 
Fakirlik, hastalıkla 
Şiddet ve yolsuzlukla 
Geçti boş bir yıl daha 
 
Hastalıklar bitmedi 
Çığlıklar tükenmedi 

Umutlar yeşermedi 
Yaşlandık bir yıl daha 

 
Çiçekler açamadı 
Gönül ferahlamadı 
Fakir hatırlanmadı 
Gitti dört mevsim daha 
 
Yeni yıl neyimize 
Düzelmedikçe kimse 
Yokluk, kavga gördükçe 
Yılların günahı ne? 
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Umutlar bu yıl açsın 
Adalet hep kazansın 

Sevgi, saygı, kardeşlik 
Dünyaya ışık olsun 
 
Yaşlılarla hastalar 
Muhtaçlarla yoksullar 
Gariplerle çocuklar 
Hatırlansın ocaklar 
 
Eğitimden spora 
Sağlıktan ulaşıma 
Huzur versin dünyaya 
İnşallah Yeni yıla 
 
Ahlak, iman, ibadet 
Bizlere ışık olsun 
Namus, sevgi, kardeşlik 
Ar duygusu kazansın 

 
Yeni yıl umut demek 
İnsanca yaşam demek 
Eskinin köhnesinden 
Kaçıp kurtulmak demek 
 
Artık canlar yanmasın 
İnsanlık hep kazansın 
Herkes işine baksın 
Kardeşlikler kazansın 
 
Şu üç günlük dünyanın 
Hükmü yok sefasının 
Namus, şeref, dürüstlük 
Hükmü baki olanın 

 
Kadın, çocuk, babalar 

Yaşlı nine, amcalar 
Hepinize sevgiler 
Nice en mutlu yıllar 
 
SENELER TRENİ 
 
Kaybolan her eski yıl yenisini getirir 
Bedenler yaşlanırken umutlar tazelenir 
Mevsimler, aylar, günler akar gider durmadan 
Seneler treni bu, durmadan yürür gider 
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Kimi devam ederken kimi ilk kez binerler 
Ömrü vefa edenler istasyonda inerler 

Yolcular değişse de oturaklar değişmez 
Hepsi aynı vagonda meçhule doğru gider 
 
Seneler treni bu kim yolcuysa götürür 
Bugünden aldığını yarınlara sürükler 
Valizlerde bin telaş, umutlar bohçalarda 
Senelerin treni hiç durmadan ilerler 
 
Evler, insanlar, kuşlar, trendedir ne varsa 
Zaman trenle koşar, yuvadır mahlukata 
Eskimeyen sadece umut, hayal, arzular 
Geçmişten ders alanlar mutludur her dakika 
 
Mesele çok yaşamak, hiç ölmemek değildir 
İnsan gibi yaşamak, namusunla ölmektir 
Hatalardan ders alıp daha iyi yol almak 
Seneler treninin en birinci dersidir 

 
Adam ol, sağlıklı ol, akıllı ol daima 
Aldığın her nefeste varlığını hatırla 
Sıradan yolcu olma, fark yarat amelinle 
Ot gelip saman gitme, bir şey kat tüm yaşama  
 
Yılbaşı vesiledir, perde çek tüm hatana 
Çek kurtar benliğini, dolanma çamurlarda 
Yüreğin kirini sök, umut dolsun kalbine 
Terbiye et nefsini, hazır ol yarınlara 
 
Sevgilerini yücelt, ışık saç etrafına 
Güzel, iyi nen varsa dağıt dosta akrana 
Güzellik kazandıkça tüm yolcular kazanır 
Kalpler güzel olunca mana dolar hayata 

 
YENİ BİR YIL  

 
Yeni bir yıl daha göründü ufuktan 
Çok yakında elleri değecek ellerimize 
Saracak bedenimizi 
Bizden biri olacak 
 
Bizimle yaşayıp, bizimle oturacak 
Bizimle okula gidip 
Bizimle maç seyredecek 
Yeni yıla alışacağız 
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Kışa doğru sakalları beyazlayacak 
Yorgun ve hasta düşecek 

Yola çıkmaya hazırlanacak 
Gidecek yıl sonunda 
 
Yeni misafire merhaba diyeceğiz 
Bizler onu uğurlarken 
Giderken eskisi, gelirken yenisi 
Yaşlanmaya devam edeceğiz. 
 
Yeni bir yıl yeni bir umut demektir 
Yeni yıl yaşama yeni başlangıç demektir 
Yeni yıl çeki düzen vermektir 
Yeni yıl yitip giden bir yıl demektir. 
 
YENİ YIL GELİYOR 
 
Yeni bir yıl daha geliyor 
Koşar adımlarla 

Eskisini kovalarken gaddarca 
Yer kapmak istercesine 
Ömrümüzden bir yıl silercesine 
Geliyor 
Hiç sormadan 
 
Umutları yüklenmiş sırtına 
Anıları gömüp 
Karanlığa 
Baktırıp yarınlara 
Kandırıp insanları 
Geliyor 
Çirkin yüzünü maskeleyip 
 
Vardiya sonlanırken 

Muhasebe yaparken 
Merak edip beklerken 

Yitenleri anarken 
Eski yılı yutarken 
Yaşıyorken daha 
Geliyor. 
 
YENİ YIL  
 
2009 senesi 
Eskidi bir senedir 
Seneler eskiyince 

Yeni sene beklenir 
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//////// 

 
Yeni sene gelmeden 
Çocuklar heveslenir 
Eski sene bitmeden 
Yeni yıl hep özlenir 
 
Havalar soğuyunca 
Karla kaplanır her yer 
Yılbaşı yaklaşınca 
Seçilir hediyeler 
 
Noel baba da neymiş? 
Neymiş uçan geyikler? 
Hediye getirirmiş!! 
Ak sakallı dedeler!! 
 
Annem babam sağ olsun 

Bilirler hediyemi 
Dedem ninem var olsun 
Sorarlar dileğimi 
 
Yılbaşı akşamında 
Çıtır soba başında 
Piyango ve tombala 
Herkes ayrı havada 
 
İyi kötü anılar 
Sanılır eski yıldan 
Yeni yıl masum gelir 
Dilekler hep yarından 
 
Herkese yeni yılda 

İyi yıllar dilerim 
Sağlıkla afiyetle 

Hep yaşayın isterim 
 
“Çocuklar ağlamasın 
Yangınlar hiç olmasın 
Bulutlar kararmasın 
Uluslar savaşmasın” 
 
……….. 
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Fark etmez eski yeni 
Yılların günahı ne? 

Her şey insan eseri 
Bugünün anlamı ne? 
 
YENİ YIL YAKLAŞIRKEN 
 
Eskidi bir yıl daha, girdi torbaya günler 

Yeni yıl hevesinde, süregelen mevsimler 
Kış bitmeden gelecek yeni yıl evimize 

Yeni yılla birlikte yeşerecek tüm kalpler 

 
Eski yılla gelmeyen mutluluk ve sevinçler 

Belirecek bir anda, artacak tüm ümitler 
Yeni yılla birlikte büyüyecek çocuklar 

Okullar şenlenecek, kavuşacak sevenler 
 

Yeni yıl karşılaması, telaş içinde geçer 
Umutlar tazelenir, mutlu olur yürekler 

Bu yılın hataları devredilmez seneye 
Sevin, sayın hayatı, gerçek olsun dilekler 

 
SEVGİYLE GEL 2017 
 
Bir koca sene daha kaybolmak üzere ufukta 
Bir yıl daha yaşlanmakta gönüller 
Bir kez daha mutlu olurken insanlar yılbaşıyla  
Bir can daha uzaklarda üşümekte soğuktan…. 
 
Savaş verdi, açlık verdi eski yıl, yaşarttı gönülleri  
Tak dedi canlara mutsuzluk gözyaşları 
Sürüldü insanlar yurdundan, yoldaşından 
Suriyeli dostlarla sokaklar doldu taştı 
 
Kesildi ağaçlar döndü betonlara, yandı yıkıldı yurtlar 

Kaç can aldı kim bilir trafik canavarı, kaç yiğit şehit düştü toprağa  
Kirlendi toprak, karardı hava, pislendi berrak sular 

Fabrika bacaları zehir saçtı her yana 
 
İşsiz kaldı babalar, yetim kaldı çocuklar, evde yemek pişiremedi analar 
Bitmedi özlem yolları, kuyruklar azalmadı hastane banklarında  
Dolmadı fileler pazar yerlerinde, sıcak ekmekler taşınamadı pazar sofralarına  
Çocuklar gülmedi, gülemedi 2016 yılında 
 
Sen güzel gel, dolu gel, sağlık ve sevgiyle gel 2017 
Neşe ol, mutluluk ol, iş, aş, huzur ol insanlarıma 
Evler şenlensin, yürekler özlemlerden sıyrılsın, canlar yanmasın sen varken 

Anneler evlatlara, evlatlar yuvalara dönsün sağlık ve afiyetle 
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Sen güzel gel 2017, akıl ver insanıma, dünyayı sevmeyi, yeşili korumayı,  

Yeniden insan olabilmeyi anlat insanlara 
Dindir gözyaşlarını, sustur feryatları, doyur aç kalmış karınları  
Silaha, savaşa, açlığa, gözyaşına, teröre son ver… emi 2017 
 
YENİ YIL  
 
Geldi yine yılbaşı 
Aralık ayı işte 
Eski yıl tükenirken 
Başlıyor yeni sene 
 
On iki ay eskidi 
Bir yaş daha büyüdük 
Yeni yılla birlikte 
Umutları büyüttük 
 
Güle güle eski yıl 

Günleri güzel bitir 
Hoş geldin ey yeni yıl 
Bize mutlu gün getir 
 
 
YENİ YILLA GELEN  
 
Eskiyen yılla giden bir yaş daha sadece 
Umutlar ve hayaller devredildi seneye 
Bu yılda olmayanlar, kapanmayan yaralar 
Yeni yılla çözülecek, kalmayacak sorunlar 
 
Bu yılda ki hatalar, yaşanmışlıklar, sırlar 
Tekrarlanmayacak artık, solmayacak yapraklar 
Yeni yıl bir doğuştur, sıfırlamaktır hayatı  

Hep birlikte gülerek, hoş karşılayalım yılı 
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ŞİİR MASALLAR 
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PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER 
 

Çok uzak bir ülkede adil bir kral varmış 
Kraliçe ha keza tatlı ve şefkatliymiş 
Tüm insanlar huzurla ve güvenle yaşarmış  
Mutluluklar sevinçler göklere ulaşırmış 
 
Güzellerden de güzel birde kızları varmış  
Güzelliğinden öte kalbi saf altındanmış 
Herkes O’nu çok sever, hep sevgiyle anarmış 
Pamuk Prenses adı O’na çok yakışırmış 
 
Tüm ülkede özgürlük ve neşeler hakimmiş 
İnsanlar temiz kalpli, dürüstlük egemenmiş 
Tembellik hiç etmezler, küsmez, kırılmazlarmış 
Akşam vakti toplanır şarkılar söylerlermiş 
 
Halk Pamuk prensesi çok sever çok sayarmış  
Yıllar geçip büyümüş güzel bir genç kız olmuş 

Güzelliği dillere destan olmuş dolanmış 
Ama o mütevazi akıllı bir prensesmiş 
 
Güzelliklerden öte kalbe önem verirmiş 
İyilikler bakidir güzellik geçer dermiş 
Kötülük nedir bilmez hep iyilik edermiş 
Velhasıl gönüllerde taht kuran prensesmiş  
 
Derken bir zaman gelmiş mutluluk gölgelenmiş 
Sevgili Kraliçe aniden hastalanmış 
Ne yaptıysa doktorlar bir türlü kurtulmamış 
Yüzü gülen ülkede mutluluklar kararmış 
 
Kral mecbur yeniden başkasıyla evlenmiş 
Eşi çok güzel ama kalbi kötü biriymiş 

Güzelliğine düşkün, kibri haseti çokmuş 
Lükse ve saltanata fazlasıyla düşkünmüş 

 
Kraliçe güzelliğe fazla önem verirmiş 
Sihirli aynasıyla her gün sohbet edermiş 
Aynası her gün ona, en güzel sensin dermiş 
Bu cevabı alıp sevinir süslenmeye gidermiş 
 
Ama ayna bir sabah sizden güzel var demiş 
Kraliçe merakla kimdir bilmek istemiş 
Pamuk Prenses adını duyunca sinirlenmiş 
Öfkeyle köpürüp kurtulmayı dilemiş 
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Kraliçe bir askeri çağırıp bir avuç altın vermiş 
Prensesi al götür, öldür diye emretmiş 

Delil olsun diye de kalbini getir demiş 
Asker can korkusuyla bu işi kabullenmiş 
 
Pamuk Prenses ise olanları bilmezmiş 
Askerle beraberce ormana gidivermiş 
Ama asker verilen görevi yapamamış 
Acıyıp Prensese ormana salıvermiş 
 
Asker hain planı, olanları anlatmış 
Saraya sakın gelme buralardan git demiş 
Pamuk prenses üzgün ortalıktan kaybolmuş 
Yön, yer bilmez haldeyken saatlerce dolanmış 
 
Asker korku içinde saraya geri dönmüş 
Kraliçeye ise ceylan kalbi götürmüş 
Vazifeniz tamamdır öldürdüm onu demiş 
Keselerce altını mecburen kabul etmiş 

 
Prensesse ormanda dolanıp ev aramış 
Nihayet uzaklarda kulübeye rastlamış 
Yaklaşmış kulübeye kimse var mı seslenmiş 
Kimseler olmayınca içeri girivermiş 
 
Her şey küçük sevimli, tam yedi tane imiş 
Biraz evi toplayıp bir yatağa uzanmış 
Yorgunluktan süratle uykuya dalıvermiş 
O derin uykudayken ev sahipleri gelmiş 
 
Çalışmaktan dönenler Yedi cüceler imiş 
Bakmışlar içeride melek bir kız yatarmış 
Bu davetsiz misafir çok tatlı ve güzelmiş 
Hepsi bu güzelliği seyredip te beklemiş 

 
Uyanınca prenses durumunu anlatmış 

Olursa sizle burda kalmak isterim demiş  
Kabul etmiş cüceler, prenses çok sevinmiş 
Günlerce cücelere yemek yapmış, yedirmiş 
 
Sarayda Kraliçe sevinçli ve eminmiş 
Ayna kimdir dünyada en güzel diye sormuş 
Prenses cevabıyla deli olmuş çıldırmış 
O askeri çağırıp mahzenlere kapatmış 
 
Başka askerler bulup aramaya göndermiş 

Yerini bulun ama belli etmeyin demiş 
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Ormanda aramalar günlerce devam etmiş 
Nihayet bir grup asker kulübeye rastlamış 

 
Kara haber saraya tez zamanda ulaşmış 
Kraliçe habere çok sevinmiş, gülümsemiş 
Aklından bin kötülük, bin şeytanlık geçirmiş 
Sonunda prensese gitmeye karar vermiş 
 
Zehirli bir elmayı, hediye diye almış  
Şeklini değiştirip yaşlı bir teyze olmuş 
Sihirle kulübeye yolcu gibi yanaşmış 
İçeriye seslenip bir bardak su istemiş 
 
Prenses habersizce yemek ve su getirmiş 
Teyzeye hürmetlice şefkatiyle yanaşmış 
Teyze de ona armağan elma vermek istemiş 
Prenses kabul edip hemen bir parça yemiş  
 
Isırıkla prenses aniden fenalaşmış 

Yığılıp yere düşmüş, derin uykuya dalmış 
Kraliçe sihirle yine uçup kaybolmuş 
Sarayına yollanıp ortalardan kaybolmuş 
 
Derken hava kararmış, ormanda akşam olmuş 
Cüceler şarkılarla eve gelmiş, açıkmış 
Prensesi görmeye hepsi de can atarmış 
Lakin hazin tabloyla hepsi kedere dalmış 
 
Prensesin yokluğu hepsine acı vermiş 
Biri camdan mezara koyalım deyivermiş 
Böylece yine her gün görüp seyrederlermiş 
İçlerindeki acı birazcık hafiflermiş 
 
Hep birlikte cüceler cam mezar hazırlamış 

Prenses o mezarda canlı gibi yatarmış 
Cücelerin her biri günlerce çok ağlamış 

Lakin prenses asla gözlerini açmamış 
 
Derken bir gün ormandan bir prens geçivermiş 
Bu komşu Kral oğlu yakışıklı prensmiş 
Altın kalpli bu prens yol sormayı dilemiş 
Sevimli cücelere nasıl giderim demiş 
 
Bakmış cüceler üzgün nedir bilmek istemiş 
Anlatınca cüceler yeri görmek istemiş 
Prensesi görünce sevgiyle aşık olmuş 

O da çokça üzülmüş, gözlerinden yaş akmış 
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Prens bu güzel kızı bir kez öpmek istemiş 

Kaldırıp cam kapağı beyaz alnından öpmüş 
Öperken de gözünden birkaç damla dökülmüş 
Bu öpücük sihiri aniden bozuvermiş 
 
Prenses gözlerini zar zor yavaşça açmış  
Yanındaki Prense sevgiyle gülümsemiş 
Beyaz atlı prense görünce aşık olmuş 
Aralarında sevgi aniden filizlenmiş 
 
Cücelerin hepsi de coşmuş çokça sevinmiş 
Prense minnet duyup prensese sarılmış 
Mutluluklar yeniden hanelerine dolmuş 
O gece hepsi prensese sarılarak uyumuş 
 
Prens sabah erkenden gitmek için uyanmış 
Prensesle beraber saraya yola çıkmış 
Kral kızı görünce ağlamış, çok sevinmiş 

Kraliçeyi ise mahzenlere kapatmış 
 
Sevinmiş ülke halkı, ziyafetler verilmiş 
Genç çift hemen evlenmiş, düğün dernek şenlenmiş 
Cüceler eğlencenin baş konuğu yapılmış 
Hepsi artık sarayda yaşamaya başlamış 
 
Bizim Pamuk prenses prensle aşkı bulmuş 
Çektiği acıları hemen unutuvermiş 
O günden sonra saray mutlulukla bezenmiş 
Mutluluk ve neşeler tüm ülkeye yayılmış 
 
Masalımız burada mutlu son ile bitmiş 
İyilik ve güzellik her zaman baki imiş 
Fenalıksa her zaman yenilmeye mahkummuş 

Sihirle ve büyüyle sevgi kazanılmazmış 
 

Gerçek sevgi her şeyden her zaman çok üstünmüş 
Aslında güzel olan yüzler değil kalplermiş 
İyilik edenlere iyilikler nasipmiş 
Kalbi kara olana hapisler mesken imiş 
 
AÇGÖZLÜ BALIKÇI  
 
Zamanların birinde 
Çok uzak bir ülkede 
Bir balıkçı yaşarmış 

Denizin ötesinde 
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Çok çalışır durmazmış 

Azıyla yetinmezmiş 
Ne kadar kazansa da 
O daha çok istermiş 
 
Birgün yine açılmış 
Kıyıdan uzaklaşmış 
Denizin ortasında 
Demir atıp başlamış 
 
Balıklar çok fazlaymış 
Çektikçe duramamış 
Balıklar takıldıkça 
Kendini tutamamış 
 
Tekne dolmuş balıkla 
Başlamış su almaya 
Dalgalar rüzgar ile 

Başlamış kabarmaya 
 
Bir türlü duramamış 
Çektikçe tekne taşmış 
Dalga zaten kabarık 
Su almalar hızlanmış 
 
Dönmeye karar verip 
Demirini toplayıp 
Yola koyulmuş ama 
Dolu tekne muzdarip 
 
Balıkları atmamış 
İnatla çabalamış 
Teknesi su alsa da 

Varırım elbet demiş 
 

Sular şiştikçe şişmiş 
Dalgalar hep kabarmış 
Yaşlı tekne bedeni 
Daha çok dayanmamış 
 
Derken tekne devrilmiş 
Ne varsa denizdeymiş 
Gün boyu yakalanan 
Denize geri gitmiş 
 

Akşam sahil boyunda 
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Toplanmışlar limanda 
Balıkçı gelir diye 

Beklemişler boşuna 
 
Masaldan anlaşılan 
Nefsine hakim olman. 
Açgözlü insan olma 
Deniz dibi boylama! 
 
AĞUSTOS BÖCEĞİ İLE KARINCA  
 
Sıcak yaz sabahları 
Uyanır orman halkı 
Herkes işine koşar 
Yatarmış bazıları 
 
Bir Ağustos böceği 
Elinde saz aleti 
Ne bulursa onu yer 

Yatarmış tam iş vakti 
 
Karınca durmaz koşar 
Evine ekmek arar 
Yorulsa da pes etmez 
Çalışırmış bir karar 
 
Ağustos böceğinde 
Akşama dek dinlence 
Karıncaya gülermiş 
Anlam vermezmiş işe 
 
Sıcaklar devam eder 
Orman halkı iş işler 
Biriktirir ekmeği 

Kışa hazır haneler 
 

Devran döner kış olur 
Başlar ince soğuklar 
Hiç yiyecek bulamaz 
Arayan dalkavuklar 
 
Saz çalan şarkıcılar 
Alay eden hayvanlar 
Ağustos böceğinin 
Etrafını sararlar 
 

“Yemek ver bir tek tane 
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Götürecek yok eve 
Çoluk çocuk aş bekler 

Ne hacet var ki söze” 
 
Ağustos böceğinin 
Aklı başına gelmiş 
Lakin kış ortasında 
Yiyecek ne gezermiş?! 
 
Yapacak tek bir şey var 
Karıncadan istemek 
Topladığı ekmekten 
Verirse az  birazcık 
 
Çalmış mecbur kapıyı 
Eğmiş yere suratı 
El açmış avuç açmış 
Dilenmiş az ekmeği 
 

Karınca merhamet etmiş 
Biraz ekmek su vermiş 
“Lakin bir daha gelme 
Ancak bu kadar” demiş 
 
“Sıcak yaz aylarında 
Gülüp eğlen pekala 
Lakin kışı düşünüp 
Çalışmalı mutlaka” 
 
Hatalar anlaşılmış 
Çalışmalar başlamış 
O kış herkes yatarken 
Yaz tembeli çalışmış 
 

Bu onlara ders olmuş 
Hata tekrarlamamış 

Karıncayla birlikte 
Yazın herkes çalışmış 
 
//// 
 
Önünü kış tutmayan 
Kışı planlamayan 
Bugün eğlenir ama 
Aç kalır çalışmayan 
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DENİZ YILDIZI TOPLAYAN BİLGE ADAM  
 

Henüz genç bir adamın 
Yolu sahile düşmüş 
Telaşsızca gezerken 
Orda birini görmüş 
 
Uzaklarda bir adam 
Kıyıda eğilirmiş 
Yerden bir şeyler alıp 
Denize gönderirmiş 
 
Merak edip yaklaşmış 
Adam yıldız toplarmış 
Topladığı yıldızı 
Denize fırlatırmış 
 
Bakmış ki sahil boyu 
Milyon yıldızla dolu 

Atmakla bitmeyecek 
Yazık çoğu ölecek 
 
“Birer birer toplarsın, 
Topladığını atarsın, 
Yalnız bunca yıldız var 
Hepsini atamazsın 
 
Bu kadar yıldız varken 
Gel uğraşma nafile 
Söyle ne fark eder ki 
Kurtarsan birkaç tane?” 
 
Yaşlı adam eğilmiş 
Yerden bir yıldız almış 

Denize doğru atıp 
Genç adama seslenmiş 

 
“Binlerce yıldız kumda 
Doğru ölecek çoğu 
Lakin bak bu kurtuldu 
Gayret gitmedi boşa 
 
O’nun için fark etti 
Yaşantısı değişti 
Ne kadar kurtarırsak 
Sonuç o kadar iyi” 
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Genç adam çok kızarmış 
Dediğinden utanmış 

Sular tam çekilmeden 
Yüzlerce yıldız atmış 
 
Genç adam yaşlı adam 
Gün boyu çalışmışlar 
Yıldızlar bitmese de 
Çoğunu kurtarmışlar230; 
 
/// 
 
Güçlükler çok olsa da 
Bitmeyecek sansan da 
Mücadeleden yılma 
Umursamazlık yapma! 
 
KELOĞLAN İLE AYKIZ  
 
Bir varmış bir yok olurmuş 

Bir doğar bir batarmış 
Dinleyenler şaşırır 
Merak eder sorarmış 
 
Evvel zaman içinde 
kalbur saman içinde 
Köyün en güzel kızı 
Yaşarmış tek göz evde 
 
Ağzı var dili yokmuş 
Gözü tok alnı akmış 
Anasının kuzusu 
Adı AYKIZ konulmuş 
 
Yavuklusu kel imiş 

Adı keloğlan imiş 
Gönlünü yakmış O’na 

Kimselere dememiş 
 
Keloğlan da yanarmış 
Yanar da kanamazmış 
Anasıyla evinde 
Yoksul hayat yaşarmış 
 
O zaman para yokmuş 
Altın para demekmiş 
Kesesi çok olanın 

Lafı çok dinlenirmiş 
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Tüm köy halkı severmiş 

Birleşsin isterlermiş 
Biraz altın olsa da 
Evlendirsek derlermiş 
 
Birgün canına yetmiş 
Para bulmaya gitmiş 
Anasıyla dertleşip 
Meraklanma sen demiş 
 
Aykız’a ses etmemiş 
Ben gidiyom dememiş 
Ne anası ne dostu 
Kimse haber etmemiş 
 
Aykız yolu gözlemiş 
Sabırla hep beklemiş 
Bir gün dönecek diye 

İnancı tüketmemiş 
 
Keloğlansa yürümüş 
Dağ tepeden sürümüş 
Aşmış zor ormanları 
Akşama şehre gelmiş 
 
Karnı çok acıkmışmış 
İlk lokantaya girmiş 
Ardından davul zurna 
Padişahı seslenmiş 
 
“Duyduk duymadık demeyin 
Peynir ekmek yemeyin 
Padişah kelamıdır 

Sakın sözüm kesmeyin 
 

Padişahın kızını 
Kim ister olmasını 
Damat olmak saraya 
İster yarış almayı 
 
Yarından tezi yoktur 
Gelinsin saray boştur 
Kendisine güvenen 
Bilene sonu hoştur 
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Yok cevap yanlış ise 
Kellesi bir sepette 

Bir sonraki müsabık 
Devam eder keyifle 
 
Saat dokuz buçukta 
Yarışmalar başlaya 
Kendine güvenenler 
Sarayda hazır ola” 
 
Keloğlan bir düşünmüş 
Kaşınmışta söylenmiş 
Yare kavuşmadıkça 
Kafası çok gelirmiş 
 
Yarışlara kaydolmuş 
Sırasını beklemiş 
Kaybetse ne farkeder 
Kazansa pul bulurmuş 

 
Padişah kızı hoşmuş 
Doğrusu pek güzelmiş 
Kara kaş kara gözlü 
Kellelere bedelmiş 
 
Kızın istemezmiş 
Babasına demezmiş 
İstermiş mutlu olsun 
Kimseye sır vermezmiş 
 
Yarışmalar başlamış 
Kelle koltuk sallanmış 
Sıradaki insanlar 
Korkusundan ağlamış 

 
Keloğlana gelinmiş 

Sakin cevap verirmiş 
Etraflı düşününce 
Cevap verir geçermiş 
 
İlk sorular tamammış 
Keloğlan şaha kalkmış 
Güzel Aykız uğruna 
Korkusunu bastırmış 
 
İkinci soru gelmiş 

Cevabı tastamammış 
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Etraf hayret ederken 
Padişah çok şaşırmış 

 
Son soruya gelinmiş 
Padişah şüphelenmiş 
Ya bilirse bunu da 
Damat kel mi olurmuş? 
 
Sorular ertelenmiş 
Sabaha dengelenmiş 
Daha zor sorulara 
Hazır olmak gerekmiş 
 
Padişah kızı kızmış 
Babasına hırslanmış 
Nesi var keloğlanın 
İyi de yakışırmış 
 
Padişah istememiş 

Sonunda peki demiş 
Sabah kolay soruyla 
Zaferi ilan etmiş 
 
Keloğlan tek seçilmiş 
Helalleşmek gerekmiş 
Anasına can kurban 
Bu kız essah güzelmiş 
 
Ama seven beklermiş 
Şehir yolu gözlermiş 
Keloğlan af dilerken 
Padişah çok sevinmiş 
 
Padişah kızı küsmüş 

Keloğlana söylenmiş 
Sonunda hak vermiş te 

O’nu köye göndermiş 
 
Altın vermek adetmiş 
Kazanmak güzel imiş 
Kızı almamış ama 
Kese altın döşenmiş 
 
Akşama köye varmış 
Ahaliyi toplamış 
Olayları aktarmış 

Anası pek mutlanmış 
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Düğün dernek yapılmış 

Bebeleri çoğalmış 
Kalmışlar hep birlikte 
Mutlu hoş yaşamışlar 
 
KELOĞLAN İLE PADİŞAH KIZI AYKIZ  
 
Çok uzak bir ülkede 
Bir keloğlan var imiş 
Yaşlı anacığıyla 
Çok yoksulluk çekermiş 
 
Bir gün gelmiş açlıktan 
Canlarına tak demiş 
Tez vakit zengin olup 
Rahat yaşam istemiş 
 
Güzel kızına kızan 

Padişah kelam etmiş 
Ülkenin gençlerine 
Damatlık şansı vermiş 
 
Padişahın tek kızı 
Aykız’mış kızın adı 
Hem dünyalar tatlısı 
Hem güzel ve akıllı 
 
Tellallar dört bir yana 
Çağırıp duyurmuşlar 
Sınav kazananlara 
Damatlık buyurmuşlar 
 
“Üç soru sorulacak 

Bilen damat olacak 
Bilmeyenler zavallı 

Kafa hepten kopacak” 
 
Keloğlan şehre doğru 
Yola düşmüş yollanmış 
Padişaha gitmeyi 
Çoktan kafaya koymuş 
 
Yol üstünde derede 
Üç güzel balık görmüş 
Zavallıları kumdan 

Ölmelerden kurtarmış 
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Balıklar dalmış suya 

Teşekkürler etmişler 
Bize sen hayat verdin 
“Sağol insan” demişler 
 
Balıkları bırakıp 
Yoluna devam etmiş 
Tam ayağı basarken 
Karıncalar fark etmiş 
 
Yüzbinlerce karınca 
Sıra sıra gidermiş 
Ayağını bir bassa 
Pek çoğu ölecekmiş 
 
Ayağını basmadan 
Yolunu çok uzatmış 
Karıncalar sevinip 

Hepsi de borçlu kalmış 
 
Keloğlana seslenip 
Teşekkürler etmişler 
Basmaya kıyamadın 
İyisin sen demişler 
 
Şehre tam yaklaşırken 
Bir çift güvercin görmüş 
İki yavru annesiz 
Ağaçta yetim imiş 
 
Keloğlancık ne yapsın 
Onlara yemek vermiş 
Tam bir hafta boyunca 

Çifte annelik etmiş 
 

Kanatlanınca kuşlar 
Yoluna devam etmiş 
Kuşlar minnetle bakıp 
O’na teşekkür etmiş 
 
Keloğlan en nihayet 
Büyük şehre ulaşmış 
Gece handa dinlenip 
Sabah saraya varmış 
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Müsabıklar pek güçlü 
Akılları yamanmış 

Pek çoğu kurnaz zeki 
Sihirbaz bile varmış 
 
Bilenler ilerlemiş 
Bilmeyenler elenmiş 
Nihayet sıra bizim 
Keloğlancığa gelmiş 
 
Huzuruna çıkınca 
Padişah şöyle bakmış 
İşte sana üç soru 
Ver cevabını demiş 
 
Elindeki yüzüğü 
Tutup göle savurmuş 
Sabaha dek vaktin var 
Getir yüzüğü demiş 

 
Keloğlan çırpınırken 
Yüzük kumsala gelmiş 
Bir de bakmış keloğlan 
Bunlar balıklar imiş 
 
Yüreği hop hop edip 
Almış yüzüğü koşmuş 
Sarayda padişaha 
Yüzüğü teslim etmiş 
 
İşte ikinci soru 
Topla bakalım demiş 
Bir çuval dolu pirinç 
Bahçelere serilmiş 

 
Bir tek tane kalmadan 

Toplamalısın demiş 
Sabah gelir bakarım 
Kaldıysa yandın demiş 
 
Keloğlan kaşınırken 
Bahçe karınca dolmuş 
Hepsi de teker teker 
Pirinçleri toplamış 
 
Daha sabah olmadan 

Tüm pirinçler toplanmış 
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Padişah bahçedeyken 
Ağzı apaçık kalmış 

 
Padişah keloğlana 
Kız vermek istemezmiş 
Zor bir görev vererek 
O elensin istemiş 
 
Gel bakalım keloğlan 
Sana son soru demiş 
Bunu da yap gel bana 
Saraya yerleş demiş 
 
Kaf dağının ardında 
Gülen almalar varmış 
İşte görev bununla 
Ağlayan ayva imiş 
 
Etrafında ejderha 

Yılanlar kol gezermiş 
Hem uzak hem belirsiz 
Vallahi zor görevmiş 
 
Kap getir birer tane 
Kazan kızımı demiş 
Getirmezsen sabaha 
Baş’a veda et demiş 
 
Keloğlan korkusundan 
Ne diyecek şaşırmış 
Kaf dağı neresidir? 
Kaç günde gidilirmiş? 
 
Kara kara düşünüp 

Kaçmayı tasarlamış 
Tam o sıra omzuna 

İki güvercin konmuş 
 
“Sen sakın merak etme 
Tez döneriz” demişler 
Sabah olmadan daha 
Dağdan geri dönmüşler 
 
Keloğlan elmalarla 
Huzura çıkarılmış 
Padişah hayretlerle 

Gözüne inanmamış 
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Ama vermek istemez 

Bahaneler ararmış 
Kuşlardan yardım aldın 
Bu tam sayılmaz demiş 
 
Olanlardan sıkılan 
Kızı itiraz etmiş 
Keloğlan başarılı 
Daha ne olsun demiş 
 
Yapacak edecek şey 
Diyecek söz kalmamış 
Aykız’da Keloğlana 
Yüreğini kaptırmış 
 
Kırk gün kırk gece boyu 
Ülke düğün eylemiş 
Keloğlan anasıyla 

Sarayda gün geçirmiş 
 
Ülke güzellik ile 
Mutlu refah yaşamış 
Sultanın kızı ile 
Aşkı dile destanmış 
 
///// 
 
Onlar ermiş murada 
Biz çıkalım kavağa 
İyilik yap iyi ol 
Döner gelir sonunda. 
 
 

KRAL ASLAN’LA AÇGÖZLÜ CEYLAN  
 

Aslan kral ormanda 
Yaşlanmış epeycene 
Çağırmış tilki beyi 
Demiş acıktım yine 
 
Git bana ceylan getir 
Gelsin de karnım doysun. 
Akşama kalma tez gel 
Sakın orman duymasın 
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Kralım sen bilirsin 
Lakin ceylan demez mi? 

Yeneceğini bilen 
Huzuruna gelir mi? 
 
Tilkisin sen kurnazsın 
Ceylanı kandırırsın 
O buraya gelmezse 
Akşama karnımdasın 
 
Tilki Ceylan’ı bulmuş 
Demiş kral çağırır 
Ceylan merak edermiş 
Bunda bir iş var mıdır? 
 
Demiş kral konuşup 
Kral yapacak seni 
Yaşlanıp barklanmıştır 
Seni sever demek ki 

 
Tüm ormanın içinde 
Sensin en güzelleri 
Hızlı vede kurnazsın 
Fethettin gönülleri 
 
Kurt haindir yaklaşmaz 
Ben kurnazım istemez 
Kaplanla akrabadır 
Leopar hiç istemez 
 
Ama sen bir başkasın 
Gönüller sultanısın 
Hem zeki hem çeviksin 
Aslan hayran bilirsin 

 
Gaza gelince ceylan 

Tamam demiş gelirim 
Görsün herkes öğrensin 
Yönetmeyi bilirim 
 
Tilki canı kurtarmış 
Verdiği sözü tutmuş 
Ceylanla aslan kral 
Baş köşeye oturmuş 
 
Aslanın yakınında 

Ceylan’cık hayallerde 
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Ama kral saldırmış 
Taze et niyetiyle 

 
Kurtulmuş ceylan bu kez 
Yaralansa da koldan 
Aslan huyundan geçmez 
Olduk bak krallıktan 
 
Demiş hani konuşup 
Kral yapacaktı beni 
Yaşlanmış barklanmıştı 
Hepsi yalan demek ki 
 
/// 
 
Günler sonra bir daha 
Aslan yine acıkmış 
Tilki yine huzurda 
Ceylan çağrılacakmış 

 
Kralım nasıl olur? 
Saldırdınız geçen kez 
Ceylan olsam ben gelmem 
Kaçarım hem de pek tez 
 
Tilkisin sen karar ver 
Ya ceylan ya sensin yem 
Ceylanı kandırıver 
Birlikte yeriz bak hem 
 
Getiremezsen onu 
Terket ormanlarımı 
Görünme ortalarda 
Yakarım bak çıranı 

 
Tilki mecbur yollanmış 

Ceylanı kovalamış 
Yalvar yakar hayvana 
Bin tane yalan atmış 
 
Aslan çok pişman oldu 
Yaptığından utandı 
Özür dileyip senden 
Kral yapmak niyeti 
 
Saf ceylan yine kanmış 

Hiç mi hiç ders almamış 
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Demek pişman oldu ha? 
Gidelim peki demiş 

 
Aslan bu kez temkinli 
Görünce ikisini 
Tez davranıp saldırmış 
Çıkarmış pestilini 
 
Aslan doyurmuş karnını 
Tilki almış kalanı 
Gözü aç hırslı ceylan 
Çekmiş bak cezasını 
 
Aç gözlü olunmaktan 
Daha saf bir şey var mı? 
Kral olmaz ceylandan 
Bunu bilmeyen var mı? 
 
KÜLKEDİSİ (SİNDRELLA)  

 
Bir güzel kız adı yok 
Parası yok, derdi çok 
Öksüz kalmış küçükken 
Yine de gözü pek tok 
 
Çaresiz Sinderella 
Alışmış yalnızlığa 
Akrabası gel demiş 
Evinde yaşamaya 
 
Başlamış çalışmaya 
Karnının tokluğuna 
Akşama dek iş işler 
Yorgundur yattığında 

 
Bu evin kızlarına 

İllallah nazlarına 
Güzel değiller lakin 
Burunları havada 
 
Kızımız pek tatlıdır 
Dileği yaşamaktır 
Altın gibi kalbiyle 
Meleklerden güzeldir 
 
Bir gün saray efradı 

Köyü barkı dolaştı 
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Ülkenin kızlarına 
Davet çabuk ulaştı 

 
“Hiç duymadık demeyin 
Kızınızı süsleyin 
Getirin bu baloya 
Veliahta gösterin 
 
Beğenirse veliaht 
O kız artık çok rahat 
Tez vakit evlenirler 
Açık olur herbir baht” 
 
Ülkenin kızlarını 
Güzeli çirkinini 
Heyecan sardı birden 
Gencini yaşlısını 
 
Herkes gitti baloya 

Prens gönlü almaya 
Lakin Prens beğenmez 
Sinderella yok daha 
 
Tam işte o dakika 
Peri gelir odaya 
Sihirle güzelleştirir 
Yollar saray yoluna 
 
Tam gece yarısında 
Döneceksin mutlaka 
Herşey eskiye döner 
Sihirler bozulunca 
 
Kızımız pek zariftir 

Balonun çiçeğidir 
Prensin gözü O’nda 

Dünyalar güzelidir 
 
Dans eder gece boyu 
Prens neşeyle dolu 
Bulmuştur sultanını 
Mutludur yaşam boyu 
 
Bulutlarda gezerken 
Saat geçip giderken 
Düşer ayakkabısı 

Saraydan tam kaçarken 
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Eve gelir bedbahttır 

Sihirler hep kalkmıştır 
Döner eski haline 
Yine temizlikçi kızdır 
 
Kızlar döner saraydan 
Ağlarlar hiç durmadan 
Prens hiç bahsetmedi 
Evleneceği kızdan 
 
Sabah kapılar çalar 
Askerler dört dolanır 
Bizim cam ayakkabı 
Kapı kapı dolaşır 
 
Bizim Prens en önde 
Kapının eşiğinde 
Tek tek denetir sorar 

Kızı arar tüm şehirde 
 
O akşam dans ettiği 
Periye benzettiği 
Kızı arar her yerde 
Baloda kaybettiği 
 
Pabuç kimseye uymaz 
Ev halkı hiç anlamaz 
Kuşların gürültüsü 
Askerleri yanıltmaz 
 
Başka kimse yoktu ha 
Kimdir o ses yukarda 
Çağırın hemen gelsin 

Prens kızar bak sonra 
 

Çaresiz gelecektir 
Deneyip giyecektir 
Ayağa tam uyunca 
Şaşkına dönecektir 
 
Herkes çok şaşırmıştır 
Külkedisi kızarır 
Prensle akşam vakti 
Sarayda karşılaşır 
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“Sendin benim sultanım 
Tanrıdan tek muradım 

Kaçtın gittin o gece 
Kolundan tutamadım 
 
Bırakmam gidemezsin 
Evlenmeye ne dersin 
Kabul edersen eğer 
Beni mutlu edersin” 
 
“Tabi ki evlenirim 
Ömür boyu isterim 
Hem fakir hem yetimim 
Senden sevgi beklerim 
 
Hayatından hiç çıkmam 
Seni asla kandırmam 
Mutluluk bize göre 
Her zaman yanındayım” 

 
Kırk gün kırk gece boyu 
Düğün dernek kuruldu 
Sevindi ülke halkı 
Evdekiler bozuldu 
 
Oldular çok çok mutlu 
Çocuklar boy boy oldu 
Ülke sevgi içinde 
Yaşadı yıllar boyu 
 
Sihirle tanışanlar 
Sevgiyle yaşadılar 
Prensle külkedisi 
Asla ayrılmadılar 

 
TAVŞANLA KAPLUMBAĞA  

 
Tavşanla kaplumbağa 
Yarışmaya kalkmışlar 
Kazanan ötekini 
Kızdırsın anlaşmışlar 
 
Orman halkı önünde 
Büyük yarış başlamış 
Zavallı kaplumbağa 
Çok çok geride kalmış 
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Tavşan kendinden emin 
Bir ok gibi fırlamış 

Bitime çok az kala 
Ukalalık taslamış 
 
Hele bir yetişsin de 
Geçer giderim demiş 
Kaplumbağayı beklerken 
Az kestirmek istemiş 
 
Orman halkı tavşanı 
Hiç ikna edememiş 
Şımarık tavşan derin 
Bir uykuya yeltenmiş 
 
Tavşan kardeş uyurken 
Kaplumbağa yılmamış 
Küçük adımlarıyla 
Sabırla tırmalamış 

 
Tavşan uyuyor iken 
Kaplumbağa yetişmiş 
Tavşan rüyada bile 
Zafer sarhoşu imiş 
 
Ama tavşan uyurken 
Öteki basıp geçmiş 
Minik adımlarıyla 
İpi ilk göğüslemiş 
 
Hayvanların coşkusu 
Tavşanı uyandırmış 
Koşup ipi geçince 
Hayli şaşırmış kalmış 

 
Tavşan çok çok utanmış 

Orda yığılıp kalmış 
Alay edip gülerken 
Sonunda yaya kalmış 
 
“Hızlısın benden ama 
Ukalasın nasılsa 
Kabiliyet yetemez 
Akıl yoksa sonunda 
 
Azimle iradenin 

Engel olmaz önünde 
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Ukalalık edenin 
Kanma sakın sözüne 

 
Bak gördün mü kaybettin 
Kendini rezil ettin 
Benden hızlısın ama 
Aklın bir avuç senin” 
 
Kaplumbağa uzakta 
Tebrikleri alırmış 
Alçak gönüllülükle 
Olanı anlatırmış 
 
O gün ders olmuş O’na 
Bir daha tövbe etmiş 
Alay etme kimseyle 
Kalırsın böyle demiş 
 
Siz siz olun kanmayın 

Çalışmaktan yılmayın 
Sizden zayıf birine 
Yenilip ağlamayın 
 
///// 
 
Yarım bırakıp işi 
Eğlenmek oh oh ne hoş 
Lakin bitmeden görev 
Övünmeler hepten boş 
 
UMUT BEBEĞİN ÖYKÜSÜ  
 
Çok uzak bir ülkede 
Yaşlı bir çift yaşarmış 

Kadın ev işlerinde 
Adam çalı kesermiş 

 
İki kuruş parayla 
Geçinir giderlermiş 
Tanrıdan günler boyu 
Bir evlat isterlermiş 
 
Köydeki tüm ahali 
Severmiş ikisini 
Kimselere dokunmaz 
Çalışır durularmış 
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Derken yine bir sabah 
Adam işe giderken 

Yolun hemen altında 
Bir ses duymuş ağlarken 
 
Eğilmiş almış yerden 
Sepette bebek varmış 
Yavrucuk pek bir cılız 
Pek sarıymış açlıktan 
 
Evine dönmüş hemen 
Karısına danışmış 
Birlikte kafa yorup 
Gece uyumamışlar 
 
Sabah köy efradına 
Teker teker sormuşlar 
Bebeğin anası kim? 
Kim doğurdu yakında? 

 
Yokmuş tanıyan kimse 
Bu gariban bebeği 
Civar köye haber edip 
Beslemişler günlerce 
 
Günlerce ses çıkmamış 
Soran kimse olmamış 
Sağlıklı besinlerle 
Minik bebek canlanmış 
 
Adını Umut koymuşlar 
Onla oyalanmışlar 
Sahip çıkmasın diye 
Tanrıya yalvarmışlar 

 
Derken günlerden birgün 

Sarayın askerleri 
Gelmişler köylerine 
Sormuşlar herkeslere 
 
Bütün köy yaşlı çifti 
Göstermişler eliyle 
Bebeği bulan bunlar 
Demişler askerlere 
 
Askerle gelmiş kapıya 

Başlamışlar sormaya 
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Siz mi buldunuz, nerde? 
Ne zamandır burada? 

 
Alıp gitmiş askerler 
Saraya yollanmışlar 
Yaşlı çift haykırırmış 
“Fena bir şey yapmadık” 
 
Çift sabahı zor etmiş 
Boş ev zindan gelirmiş 
Sabah erken saatte 
Askerler yine gelmiş 
 
“Padişah sizi bekler 
Tez acele giyinin 
Hünkarlar bekletilmez 
Üstünüzü düzeltin” 
 
Atlayıp arabaya 

Yollanmışlar saraya 
Padişah huzuruna 
Çıkmışlar bir solukta 
 
“Demek bulan sizsiniz 
Bu kaybolan bebeği 
Anlatın bana nasıl 
Nerde buldunuz O’nu” 
 
“Hünkârım bir gün sabah 
Orman yolu üzeri 
Bir ses duydum irkildim 
Bebeği orda gördüm 
 
Kimlere sorduysam da 

Anneyi bulamadım 
Tüm köyleri aradım 

Tanıyan rastlamadım” 
 
Padişah keyiflenmiş 
Korkutmak istemezmiş 
“Korkmayın hiç kızmadım 
İyi bir şey yaptınız” 
 
“Bu bebek cariyemin 
Kaçırdığı bebekti 
Annesi idam oldu 

Yetim kaldı demek ki! 
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Saraydan çıktığında 

Ölür dedi hekimler 
Günler boyu arayıp 
Bulamadı askerler 
 
Maşallah şimdi iyi 
Güçlenmiş pençeleri 
Yemekler iri yapmış 
Bizim hasta bebeği 
 
Anladım ki sizlerin 
Hiç suçu yok olayda 
Dürüst ve mert olanın 
Günahı olmaz asla 
 
Şimdi sıra bendedir 
Size minnet gerekir 
Dileyin tez yapayım 

Sarayım kuvvetlidir” 
 
Yaşlı çift pek sevinmiş 
Neler neler geçirmiş 
Bebeği istemekten 
Başka şey düşünmemiş 
 
“Hünkarım izin varsa 
Biz bebeği isteriz 
O’nu evlat edinir 
Ömür boyu gözleriz” 
 
Bu cevaptan pek emin 
Beklermiş zaten sultan 
Tez buyurmuş etrafa 

“Getirin O’nu hemen” 
 

Bu kadarla kalmamış 
Çuvallar ısmarlamış 
Kıyafetlerle birde 
Elli altın söylemiş 
 
 
Yaşlı çift hürmet ile 
Ayrılmışlar huzurdan 
Padişah son söz etmiş 
“Sıkışırsanız gelin” 
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Yaşlı çifti askerler 
Bırakmışlar eve dek 

Evleri huzur dolmuş 
Gülermiş Umut bebek 
 
Allah’a dua edip 
Şükranlar iletmişler 
Dürüst, temiz olmanın 
Hediyesiymiş bunlar 
 
Ömür boyu birlikte 
Mutluca yaşamışlar 
Doğrudan ayrılmadan 
Hep birlikte kalmışlar 
 
Onların sonu iyi 
Darısı bizler başına 
Dürüst ve mert olanın 
İş gelmez hiç başına 

 
YALANCI ÇOBAN  
 
Çok çok uzak bir köyde 
Yalancı çoban varmış 
Sabah çıkar dağlara 
Küçükbaş otlatırmış 
 
Bir gün canı sıkılmış 
Kendince şaka yapmış 
“Koşun kurt var yetişin” 
Tüm köylü ayaklanmış 
 
Koşa koşa çobanın 
Yardımına gelmişler 

Bakmışlar ki hiç kurt yok 
Çoban şaka yaparmış 

 
Kızarak öfkelenip 
Köye geri dönmüşler 
Çobana sitem edip 
Çay içip dinlenmişler 
 
Tam o sırada yine 
Çoban dağdan haykırmış 
“Koşun kurt var yetişin” 
Köylü kalkıp yollanmış 
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Varınca tam tepeye 
Bakmışlar aynı şaka 

Çok kızmışlar çobana 
“Yapma şaka bir daha” 
 
Köylüler o kadar çok 
Kızmışlar ki çobana 
“Sözüne güven olmaz 
Gitmeyelim bir daha” 
 
Demişler de demişler 
Pek çok öfkelenmişler 
Çoban yine haykırmış 
Bu kez yönelmemişler 
 
Çoban dağdan yalvarmış 
Vallahi şaka değil 
Köylü umursamamış 
İşin sonu son değil 

 
Yalancının mumları 
Söner yatsı zamanı 
Kurt sürüyü yutunca 
Ceza çeker yalancı 
 
Olan köylüye olmuş 
Kuzuları azalmış 
Yalancı çoban ise 
Köyden hepten kovulmuş 
 
Yalanla hakikatin 
Farkını bilmek gerek 
Yalancının masalı 
Elbet bitecek demek.. 

 
GÜNEŞE DOĞRU, UMUT KELEBEĞİN ÖYKÜSÜ 

 
Minicik bir kelebek.. 
Yeşil kanatlı, sarı benekli.. 
Adı UMUT. 
Kalkmış sabah erkenden düşmüş yollara.. 
Amacı umut.. 
Neresidir yol sonu tam bilinmez 
Güneştir tek hedefi erişirse.. 
Umut işte.. 
Yer değiştirse de güneş her dakika 

İnatçıdır kelebek 
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Adı Umut.. kararlıdır. 
“Yakaların nasılsa, hiç yoksa denerim bir”  
Güler, alay ederler, ses etmez seninkisi 
Tebessümle karşılar hoş görür gülenleri 
Benim adım UMUT.. 
Gün boyu koşar durur 
Savrulur rüzgarlarla 
Gece varmaya yakın 
Takat kalmaz uçmaya.. 
Güneş ardına düşmüştür artık sabahın tam aksine 
Güler içinden geriye kanat çırparken.. 
“Oynuyorsun benimle” 
Dinlenir devam eder 

Rüzgarlar, kumlar, kuşlar rahat vermese de 
Yoluna devam eder.. 
Geçer zaman..kanatları O’na yetmez olur 
Yolculuğu film şeridi gibi geçer gözlerinden sabahtan beri kısacık 
Yüzünde tebessümle gözleri kapanıverir 
Süzülür yeryüzüne 
Cansız bedeni iner ormana, yere konar 
Yüzünde tebessüm.. 
“Varamadım güneşe ama denedim ya!” 
Toprak sevgiyle kucaklar Umut’u 
Bağrına basar.. sevgiyle.. 
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UZUN ŞİİR (ŞİİR TAMAMLAMACA) 
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(Bu şiir yazarımızın ve site ziyaretçilerimizin 9 ncu kıtadan sonra kıta ekleyerek ortaklaşa 
yazdıkları uzun şiirdir.) 
 
 
Veda edip giderken organ vermek dururken 
Sağlıklı organlarla ölüp gitmek nedendir? 
Çorba sebze dururken beyaz et sevilirken 
Ölüme davetiye bu fast-food’lar nedendir? 
 
Süt yoğurt ayran varken peynir yumurta yerken 
Kola bira drinkler nescafe’ler nedendir? 
Sağlıklı olmak varken torun sevmek yarında 
Bu sigara, bu içki, ölümle dans nedendir? 

 
Mektup yazmalar varken uzun uzun özleme 
Mesaj atıp sıyrılmak kontör derdi nedendir? 
Bayramlarda el öpüp gönüller almak varken 
Sinemadan cafe’den mesaj atmak nedendir? 
 
Halk müziği dururken sanat için söylerken 
Para için yapılan pop müzikler nedendir? 
Sanatçıya saygılar madalyalar dururken 
Bu sahteler bu kopya bu tercüme nedendir? 
 
Bir kuş olup göklere özgürce uçmak varken,  
Zincir vurup yerlere bağlanmalar nedendir? 
Kanat açıp göklere denizler aşmak varken 
Bir çift kuru umuda bağlanmalar nedendir? 
 
Bu mavi hoş kürede, ağır olmak isterken 

Zeytinyağ gibi üste bu çıkmalar nedendir? 
Adam gibi çalışmak iş işlemek dururken 
Sahtekarlık, hırsızlık, bu hortumlar nedendir? 
 
Yeşil bakan gözlerde sevgi görmeler varken 
Umut yerine düşen beyaz yaşlar nedendir? 
Açılıp konuşmalar koklaşmalar dururken 
Dargınlıklar kavgalar ayrılıklar nedendir? 
 
Çözüm olmak yerine cümle dünya derdine 
Oturup içmek niye bu küsmeler nedendir? 
Kalpten deyip söylemek yürekten sevmek varken 
Bu yalan dolanlarla kandırmaca nedendir? 
 
Yeşil mavi beyazla mutlu yaşamak varken 
Bu pis duman asitler bu karalar nedendir? 

Yeşil sevmeler varken fidan dikmek dururken  
Bu orman kundaklama kaçak kesim nedendir? 
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----------------- 
 
 
Yaşlıya muhtaçlara yoksula yardım varken 
İsraf edip tüketmek lüks tutkusu nedendir? 
Bugün paran çok iken yarın muallak iken 
Bir kenara koymadan hayatla zar nedendir? 
 
Kardeş gibi yaşamak, geçinip gitmek varken 
Bu itişme kakışma bu kavgalar nedendir? 
Sıcak soğuk demeden çalışıp durmak varken 
Bir köşede eğlenip tembellikler nedendir? (Yusuf Can) 

 
Trafikte her sabah gidip dönmek var iken 
On dakika önceden bu ölmeler nedendir? 
Sakin sakin gitmeler kurala uymak varken 
Bu trafik hayvanı bu katiller kimlerdir? 
 
Doğu, batı, kuzeyli geçinip gitmek varken 
Bu kalleşlik nifaklar bu kurşunlar nedendir? 
Dürüst, cesur işlemek, ekmek kazanmak varken 
Çalıp çırpmak kirletmek yalan dolan nedendir? (Müjdat Kuru)  
 
Davul zurna düğünler, kız vermeler var iken 
Kan davası töreler, cinayetler nedendir? 
Hayat çokca kısayken, günler gelir geçerken 
Toz duman olan yıllar, bu özlemler nedendir? 
 
Kahve tavla nargile, pişti oynamak varken 

Konken, poker, oyunlar bu kumarlar nedendir? 
Elalem düşeş, dübeş, hepcar atar dururken 
Bana gelen bu zarlar bu hepyekler nedendir? 
 
Çocuklar gibi şenken, gülüp oynaşmak varken 
Bu terk edip gitmeler, elvedalar nedendir? 
Hayat bu kadar azken yaşamak çok kısayken 
Sevip sevilmek varken paylaşmama nedendir? (Aybastılı) 
 
Yenmek yenilmek varken centilmenlik ararken 
Futbolda bu kavgalar, bu şikeler nedendir? 
Sporcu ahlaklıyken, zekiyken hem çevikken 
Yeşil saha salonda bu kavgalar nedendir? 
 
Sıfır koyup atmalar, eski yeni liralar 
Alem aya giderken bu oyunlar nedendir? 

Domuz kuş gripleri kafalar karışırken 
Nerde doktor de bana bu komedi nedendir? (Karamanın Koyunu) 
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Hayvanlarla dost olup iyi geçinmek varken 
Bu eziyet bu zulüm bu can yakma nedendir? 
Onlar senin dostunken hayvan ilgi beklerken 
Ondan daha hayvansın bu işkence nedendir? 
 
Çocuklar tertemizken, okumak haklarıyken 
Küçük yaşta işlere göndermeler nedendir? 
Sigortasız insanlar sokaklarda yatarken 
İnsan sarraflarına baş eğmeler nedendir? 
 
Belediye dururken, gelir elde ederken 
Bu trafik mafyası park etmeler nedendir? 

Yağmur, kar bereketken sular hayat verirken 
Bu taşmalar bu seller bu erozyon nedendir? (Nilay Durukan) 
 
Bu sessizlik hoş değil çıt çıkmıyor etrafta  
Bu mezarda yazanlar bu çiçekler nedendir? 
Üstümde tahta kapak dört yanım ıslak toprak 
Bu yalnızlık bu veda bu yatmalar nedendir??? (Kazım Toprak) 
 
Yaşlılara yer verip ayakta durmak varken 
Başı cama çevirip numaralar nedendir? 
Telefonlar yasakken yol boyunca durmadan 
Cepten cebe konuşmak mesajlaşmak nedendir? (Buket Yılmaz) 
 
İyi şeyler olurken hayat devam ederken 
Siyasi bu haberler bu kavgalar nedendir? 
Herkes ekmek derdinde ekmek yükseklerdeyken 
Yetişip almak varken karalama nedendir? 

 
Türkçe bu kadar güzel sesleri ahenkliyken 
Yabancı kelimeler bu taklitler nedendir? 
Diline sahip olmayanlar tarihte yok olurken 
Dilimizi tanıyıp kullanmamak nedendir? (Latif Şendemir) 
 
Bahar dolmuşken cana uyanmışken tabiat 
Bu dersler bu sınavlar bu eziyet nedendir? 
Bayram ederken herkes sınav çalışırken ben 
Haziranda peş peşe bu sınavlar nedendir? 
 
wikileaks yahoo derken belgeler uçuşurken 
Bu inkarlar nefretler bu sitemler nedendir? 
İhale fesatları, hortumlar kol gezerken 
Bu kollama bu hile bu yalanlar nedendir? 
 

Şifre var kopya yoksa sansür var yasak yoksa  
Kafa var beyin yoksa bu saldırmak nedendir? 
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Hepsi aynı takımsa maksatları aynıysa  
Hedef tam Türkiye’yse sebepleri bizdendir 
 
Yağmurlar düşer iken bahçe sulamak niye? 
Karakış ortasında bu gözlükler nedendir? 
Herşey vaktinde güzel, zamanı var her şeyin 
Bugünü yaşamazsan beklemeler nedendir? (Cansu Eren) 
 
Yaz ayları gelince dinlenip yatmak varken 
Bu telaş bu koşmaca bu yorgunluk nedendir? 
Adam gibi dostluklar sevgilerle yaşarken 
Yaz sonu unutulacak sahtelikler nedendir? (İbrahim Kocasakal)  
 

Barış, huzur içinde, yaşayıp gitmek varken 
Silahlara sarılıp, canlar almak nedendir? 
Okuyup adam olup, aile kurmak varken 
Gelip elin oyununa, terör yapmak nedendir? 
 
Spora sağlık diye, ahlak diye bakarken 
Bu kavgalar dövüşler, bu küfürler nedendir? 
Sağlam kafa, vücutla, rahatlamak dururken 
Sporla hiddetlenip, kalp kırmalar nedendir? (Sude) 
 
Çarşı pazar pahalı, cepte tek kuruş yokken 
Bu kumarlar, yarışlar, şans topları nedendir? 
Çocuklar ekmek bekler, süt , yumurta beklerken 
Ailenin rızkını, boşa atmak nedendir? (Murat Kayalar) 
 
Büyümek adam olmak, okula gitmek varken 
Kaybolan bu çocuklar, bu göz yaşı nedendir? 

Anaların kuzusu, evlatlar olmak varken 
Koparılıp sokaktan, çalınmalar nedendir(Şehrazat & Lavanta)  
 
Bağımsızlık, bu vatan kanla kazanılmışken 
Bu tarihe küsmeler, unutmalar nedendir? 
Atatürk baş kahraman, şehitler baş tacıyken 
Özgürlükten geçmeler, esaretler nedendir? (Murat Karayel) 
 
Kuşlar gibi özgürken, semalarda gezerken 
Bağlanıp kalmak yere, teslim olmak nedendir? 
Kelebekler misali hür’ce uçmak dururken 
Hürriyetten vazgeçmek, kanat kırmak nedendir? (Sema Mutlu) 
 
Bu vatanda yaşayıp, huzurla ölmek varken 
Bu kirli oyun, düzen, bu tuzaklar nedendir? 
Yurdun dört bir yanında onlarca düşman varken 

Bu kardeş kavgaları, çekişmeler nedendir? (Birşah Kahraman)  
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Bu vatanı kurtaran Ata’yı sevmek varken 
Bu cahillik, isyanlar, saldırılar nedendir? 
Milletçe kardeş olup sevgilerle yaşarken 
Bu öfkeler, şiddetler, nankörlükler nedendir?(Ceyda Güvenç) 
 
Hak, hukuk ve adalet, faziletken, erdemken 
Huzurları kaçırıp, hak yemeler nedendir? 
Ekonomi, enflasyon, yürekleri yakarken 
Bu inatlar, hileler, kalp kırmalar nedendir? (Ayşenur Elmas)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 429 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERÖRE, CEHALETE, ŞİDDETE LANET ŞİİRLERİ 
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LANET OLSUN TERÖRE 
 
Terörün her türüne 
Sağdan, soldan gelene 
Cana, mala kıyana 
Lanet olsun teröre 
 
Kardeşlere, bacıya, 
Hemşeriye, yoldaşa, 
Masum cana kıyana 
Lanet olsun teröre 
 
Doğuda kah batıda 

Denizde kah karada 
Sıcakta kah soğukta 
Lanet olsun teröre 
 
Kadın veya erkeğe 
Bomba veya tüfeğe 
Yaşlıya veya gence 
Lanet olsun teröre 
 
Kim menfaat umarsa 
Kim kazançlar sağlarsa 
Kim sevinçten uçarsa 
Lanet olsun teröre 
 
Teröriste haine 
Destek veren kahpeye 
Saklayan gizleyene 

Lanet olsun teröre 
 
Masum kanı içene 
Karanlıkta gezene 
Mertlikten vazgeçene 
Lanet olsun teröre 
 
Sinsice saldırana 
Hain pusu kurana 
Alçak kurşun atana 
Lanet olsun teröre 
 
Askere ve polise 
Vatana ve millete 
Kim saldırır haince 
Lanet olsun hepsine 
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TERÖRE LANET 
 
Özgürlüğe barışa 
Kalkan eller kırılsın 
Hayata kardeşliğe 
Dil uzatan yok olsun 
 
Kahpece bombalarla 
Kahırlı kurşunlarla 
Kast edenler canlara 
Layıktır yok olmaya 
 
Fikirler taşla ölmez 

Terör maksada ermez 
Millet bölünmez ama 
Terörist felah bulmaz 
 
Nice canlar yansa da 
Şehittir o dakika 
Rabbim olmuştur razı 
Vatan minnettar ona 
 
Bomba atan hainse 
Layık değil sevgiye 
Sürünür iki cihan 
Kavuşamaz rahmete 
 
Gelin kardeş olalım 
Bırakın silahları 
Hak ve millet yolunda 

Oturup konuşalım 
 
Bu millet esir olmaz 
Çapulcuya yem olmaz 
Hain olmak pek kolay 
Halk hainden hiç korkmaz 
 
Maşasısın gâvurun 
Dolarların Euro’nun 
Devlete kurşun atan 
Kölesidir gaffurun 
 
Rab’bimin hak’kı için 
Peygamber aşkı için 
Ahde vefa, gür sesle 
Teröre lanet edin 
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CEHALETE LANET 
 
Akıl vermiş Yaratan, genlerden itibaren 
Bilim, bilgi ve ilim, gerçekleri gösteren 
İmkânı olan herkes bilgiye aç olmalı 
Hayat bilgi demektir, yaşamayı öğreten 
 
Aklı kenara koymak, aldanmak öğrenmemek 
Yakışır mı insana, güdülen insan olmak 
Eşekten fark kalır mı cehaletle yaşarken 
Ne demek okumamak, gerçeği istememek 
 
Oku sende kardeşim dağılsın karanlıklar 
Uyansın içindeki tüm insani duygular 
Kâinatta, doğada akıllar komutandır 
Gerçeği inkâr eden, hayvanda da beterdir 
 
Bilgiyle gelir huzur, güven ve mutluluklar 
Öğrendikçe güçlenir, aydınlık gelecekler 
Kananlar bedbaht olur, yobaza, hurafeye 
Teslim olan kaybeder mahvolur tüm yarınlar 
 
İnsan üstün varlıktır kâinata yön veren 
Gel vakit varken hala, cehaleti sen de yen 
Teslim olma kullara, ara bul gerçekleri 
Kör karanlık olmasın, bu dünyan ve ahretin 
 
Cehaletle davranma, kaba saba konuşma 
Bilgi kuvvet demektir, yok sayma hiç boşuna 
Kaba kuvvetle olmaz çözümü dertlerinin 
Okumak Allah emri, yalancılara uyma 
 
Cahil kalırsan eğer, güdülürsün durmadan,  
Saptırırlar dünyanı, yapamazsın kanmadan 
Öğrenmek gereklidir, okuyup yazmalar da 
Okumak alıkoyar zihinleri yobazdan 
 
Hurafelerden örften, kurtar kendini kanma 
Batıllardan şerlerden sıyrıl, haydi hiç korkma 
Aydınlık yarınlara koş güvenle, sevgiyle  
Karanlık dehlizlerden kaç kurtul okumakla. 
 
ÇOCUĞA ŞİDDETE LANET 
 
Gelecektir çocuklar, tertemiz yarınlardır 
Umuttur, güvencedir, sevgi dolu yavrular 
Onu sevip koklamak, en büyük saadetken 
Nerden çıktı anlamsız dövmeler, küfretmeler? 
 
Zayıfsa güçsüz ise, hak mıdır taciz etmek? 
Ağaç yaşken eğilir, eğitim bu mu demek? 
O senin bir paçandı hani yarınlarındı? 
Ana baba oldunsa doğru mu zulüm etmek? 
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Masum günahsız onlar, terbiyeye muhtaçlar 
Terbiyeyse sevgiyle, ilgiyle çiçek açar 
Sevgi verirsen sevgi, öfke verirsen öfke  
Ne verirsen çocuğa, yarın o yolu seçer 
 
Başkasının olsa da çocuğa şiddet olmaz 
Tatlı dildir isteği, hatasız çocuk olmaz 
Düşe düşe öğrenir yürümeyi çocuklar 
Şiddetle, cinayetle sorunlar çözülemez 
 
O çocuk tüm milletin senin değil sadece  
Yarınımızdır çocuk, büyümeli sevgiyle  
Şiddet gören çocuklar, toparlanır mı kolay? 
Dayak değil sevgidir mayası terbiyenin 
 
KADINA ŞİDDETE LANET 
 
El kalkar mı kadına, senden daha zayıfsa 
Kötü söz söylenir mi n’olur hata yaptıysa 
Dövülür, sövülür mü, hani anne kutsaldı? 
Onun da evladı var, el kaldırma kutsala. 
 
Kadındır haneleri, yuva yapıp döndüren 
Hayata sevgi dolu, dokunuşlar gönderen 
Söz mü bitti, hukuk mu nedir bu sinir, şiddet? 
Hayvandan aşağıdır, kadına el kaldıran. 
Konuşarak çözülür medeni meseleler 
Anlaşma olmuyorsa, hazırdır mahkemeler  
Şiddete hiç gerek yok, insandır karşındaki  
Sözlerle çözümlenir, kırgınlıklar, nefretler 
 
Durmalı bu şiddetler, katliamlar bitmeli  
İnsaf aramak yetmez, zulüm engellenmeli  
Sokak cinayetleri, ayıptır, cehalettir 
Yasalarda cezalar caydırıcı olmalı 
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YAŞAMA DAİR 
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100 MİLYAR İNSAN  
 
Tam yüz milyar yaşadı 
Dünyada bir şekilde 
Hepsi doğdu büyüdü 
Can verdi nihayette 
 
Kimisi tek evlattı 
Baktı ana babaya 
Kimi evden çıktı 
Hasret gitti ocağa 
 

Kimisi zalim kurttu 
Kan kusturdu dünyaya 
Bazısı sevgi sundu 
Dünyaya, tabiata 
 
Kimi zaferle coştu 
Yenik düştü bazısı 
Bazısı vampir oldu 
Kimi barış elçisi 
 
Kimi sadık doğruya 
Kimisi düşman oldu 
Kimi zulmetti halka 
Kimi umutlar sundu 
 
Kimisi savaşlarda 
Kimi ipek yazgıda 

Her biri farklı öldü 
Veda etti dünyaya 
 
Kimi ot gelip öyle 
Sarı ot gibi gitti 
Kimi hep yeşil kaldı 
Yeşertti sevgileri 
 
Kimi sevdi durmadan 
Kimi yıktı çamları 
Bazısı pişman oldu 
Kibirlendi bazısı 
 
Zengin oldu kimisi 
Kimisi parasızdı 
Hastaydı bazıları 

Sağlamdı diğer kısmı 
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Kimi yedi durmadan 
Kimi hasret lokmaya 
Bazısı para saçtı 
Kimi muhtaç kuruşa 
 
Hoşgörü ve barışa 
Hizmet etti bazısı 
Kimisi baş nankördü 
Kirletti tüm hayatı 
 
Şefkat saçtı kimisi 
Merhametle yaşadı 
Vicdanlıydı kimisi 

Kimisi ölüm saçtı 
 
Umut üretti kimi 
Onur oldu yaşama 
Öfke dolu kimisi 
Kan buladı hayata 
 
Kimi icatlar yaptı 
Renklendirdi hayatı 
Keşfetti bazıları 
Genişletti dünyayı 
 
Kimi kalbe hükmetti 
Kimi kırdı kalpleri 
Esenlik ve barışı 
Çok gördü bazıları 
 

Kardeşlik ve huzuru 
Savundu bazıları 
Hain kimseler bozdu 
En güzel planları 
 
Aydınlık ve karanlık 
Yarıştı çağlar boyu 
Ama hain tuzaklar 
Bitmedi yaşam boyu 
 
Kimi silahlar yaptı 
Kimi hastalık saçtı 
Kimi nifak dağıttı 
Kimisi kan dağıttı 
 
Çocuklar, gençler yitti 

Anlamsız savaşlarda 
Din, iman, ahlak, vicdan 
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Yetmedi durdurmaya 
 
Fabrikalar kül saçtı 
Bombalar canlar aldı 
En yeşil ormanları 
Beton yollar kapladı 
 
Herkes bir iz bıraktı 
Ardından yıllar boyu 
Kimi güzel anıldı 
Beddua aldı kimi 
 
Kimisi şeytan oldu 

Hançerledi umudu 
Bazısı kandı ona 
Dünyaya nefret saçtı 
 
Şimdi yaşayan halklar 
Ölmeyecek sanırlar 
Ölüm hak hakikattir 
Ders almaz hiç kimseler 
 
Bu dünya fani değil 
Baki değil hayatlar 
Mesele doğru yaşam 
Nafile pis planlar 
 
Ahiret yolcuları 
Sade iman götürür 
Kefenin yok hiç cebi 

Makam, mal kalır geri 
 
Bunca yaşamış insan 
Hepsi de geçip gitti 
Baki kalan güzellik 
Hainlik kabir derdi 
 
Mutluluk ve esenlik 
İslamın baş gayesi 
İnsanca yaşam demek 
Yaşamanın tarifi 
 
Gelin kardeş olalım 
Barış, huzur bulalım 
Bu dünya fani işte 
Sevgide buluşalım 

 
Bizden sonra kalanlar 
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Nasiplensin umuttan 
Kardeşlik baki kalsın 
Güzel olsun hayatlar 
 
Dünyada bunca aç var 
Sende olsa ne yazar? 
Biri yer biri bakar 
Kıyamet ondan kopar 
 
Paylaşmak, yardımlaşmak 
İnsan olmak demektir 
Eşitlik ve özgürlük 
Bağımsızlık demektir 

 
Güzel yaşa, sevgi saç 
Kanma kurda, adam ol 
Fazilet sun hayata 
Allah’a layık kul ol 
 
Bu kadar misal sana 
Yetmediyse de hala 
Yapacak bir şey yok 
Layıksın mahvolmaya 
 
13 YAŞ  
 
Gençliğin ilk durağı 
Belki de can damarı 
Tam onüç yaşındayım 
Hayatın pembe tadı 

 
Bakmışım farklı benim 
Herşeyi ben bilirim 
Geleceğe hazırım 
Yaşamayı severim 
 
Orta son sınıftayım 
Eğlenmekten yanayım 
Hayatım tozpembedir 
Okulun yıldızıyım 
 
Yüksekokulun yolu 
Hayatımın en zoru 
Yaklaştı sınav günü 
Günlerim dersle dolu 
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18 YAŞ  
 
Erişkin oldum artık 
Elimde bağımsızlık 
Büyümenin sonu yok 
Var sırada evlilik 
 
Üniversite sonu 
İş bulmak işin zoru 
Mesleğin ilk yılları 
Hayatın zor sorusu 
 
Ailem geri kalmış 

Çağı yakalamamış 
Ben genç ve dinamiğim 
Hayat yeni başlamış 
 
Tozpembe rüyalarım 
Yere değmez ayağım 
Yakında tam anlarım 
Daha yolun başındayım 
 
40 YAŞ  
 
Gençken hatta otuzlar 
Su gibi gelir geçer 
Kırklar sanki sihirli 
Her şey birden değişir 
 
Hayatın anlamları 

Değişir maksatları 
Sakin sular durulur 
İstemez fırtınayı 
 
Gençken öne çıkanlar 
Çekmez seni sokaklar 
Emeklilik yakında 
Başlar hastalanmalar 
 
Hayatın sonbaharı 
Kırk yaşın sonraları 
Huzur sessizde saklı 
Bu yaşın rengi sarı.. 
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13 YAŞINDA GELİN  
 
Daha çocuk yaşında 
Everdiler Kiraz’ı 
Oynamaya doymadan 
Büyüttüler bu kızı 
 
Üç kuruş para için 
Okumaktan koydular 
Başlık ile kandırıp 
Kafese kapattılar 
 
Ey Kiraz’ın babası 

Hiç mi vicdanınız yok 
Ya sen damat efendi 
Köyde sana kız mı yok? 
 
Kararan hayatlarda 
Kiraz artık başrolde 
Okumak eğlenmek yok 
Bu kız artık bir anne 
 
17 AĞUSTOSLAR OLMASIN 
 
On yedi ağustos bitsin artık 
Yürekler susamasın 
İnsanca yaşam için 
Uyanın ey insanlık 
 
Şakası olmaz, Dalgası olmaz, ertelemesi olmaz Tabiat ananın… 

Vurdu mu, esti mi, yağdı mı alır götürür 
Sel olur, deprem olur, ne isterse o olur 
Yakar yürekleri, 
Çocukları anasız, babaları oğulsuz bırakır 
 
Temkinli olmak gerek, şakası yok bu işin, ders almak gerek yaşananlardan, 
Yiten canlardan 
Sabırsızdır, 
Haber vermez geliyorum diye tabiat ana 
Hoyrattır ders almazsanız, anlamaz insan halinden 
Kaza denmez ya buna koy işte sen adını 
 
Uslanmak gerek, bir daha ağlamamak için 
Uymak kurallarına geceler boyu yas tutmamak için 
Evde, işte, okulda hazır olunmalı her an 
Sağlıklı olmak için sağlam yapılaşmalı 

Derelerden kaçarak, bilinçlenmeli artık 
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Gözlerde yaş olmasın 
Fidanlar kararmasın, 
Yıkılmasın yuvalar, ağlamasın çocuklar 
Felaket hep olacak…..evler parçalanmasın 
Uyarın çevrenizi sönmesin hiç ocaklar…. 
 
AKIP GİDECEK ÖMÜR 
 
Akıp gidecek ömür 
Dolacak us testisi 
Lakin kalbi unutma 
Yok bunun tesellisi 

 
Çocukluk gençlik derken 
Bitecek tüm okullar 
Hayatın kendi okul 
Hiç tükenmez sınavlar 
 
Öğrenir uygularsan 
Bilgi en büyük dostun 
Sevgi, vicdan katarsan 
Yaşamaz hiçbir korkun 
 
Başarı çalışmakta 
Tembelliğe geçit yok 
Kopyalar hırsızlıktır 
Kafana iyice sok 
 
Öğrendiğin ne varsa 

Uygula, budur maksat 
Boş geçme yıllarını 
Hergün üzerine kat 
 
Yıllar sonra anlarsın 
Gençliğin kıymetini 
Karne değil marifet 
Bil bilginin kadrini 
 
Sen bir Türk evladısın 
Anan, baban fedakar 
Çalış, üret, işlet ki 
Vatan olsun bahtiyar 
 
Okulun, öğretmenin 
En muazzam hediye 

Aile ve dostlardan 
Önce gelir sahneye 
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Öğretmene müdüre 
Derslere, defterlere 
Yarın için kulak ver 
Bilgiye ve erdeme 
 
Tecrübe nasihate 
Tıkama kulağını 
Ana, baba, okula 
Ver hak olan saygıyı 
 
Doğru yoldan ayrılma 
Bu dünya baki değil 

Kötü dosta aldanma 
Bu canlar fani değil 
 
Son sözümdür fazilet 
Mertlik Türk’ün eseri 
Erdem, onur, haysiyet 
Her kulun ilk görevi 
 
Yıllar sonra bir camda 
Anacaksın maziyi 
Yağmur varken dışarda 
Göreceksin kendini 
 
Neler umdun ne buldun? 
Neredesin hayatta? 
Ne istedin ne oldun? 
Ne verdi yaşam sana? 

 
Hayallerin nerede? 
Umutlar tükendi mi? 
Gelecek hayallerin 
İstediğin yerde mi? 
 
Dinle bu sözlerimi 
Safsatalara kanma 
Yitirme gençliğini 
Yanlış yollara sapma 
 
Haydi başla bugünden 
Kaybedecek zaman yok 
Vazgeç boş işlerinden 
Mazerete gerek yok 
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AKLIMI SEVİYORUM 
 
Aklımı seviyorum 
Düşünmeyi ha keza 
Kabullenmem ne varsa 
Sorgulamadan asla 
 
Sana bana değişir 
Yorum yalan karışır 
Bu kadar kalem varken 
Elbet gerçek kirlenir 
 
Benim de senin de var 

Güven kendi aklına 
Alma hemen beynine 
Gördüğüne inanma 
 
AKŞAMLAR 
 
Yorgundur akşam kışları 
Kimi mutlu, kimi değil 
Hüzündür çoğusu saatin 
Kimden, neden belli değil 
 
Üşütür akşamlar yalnızsan 
Eve gitmek istemez ayakların 
Soğuk odalar, beyaz duvarlar hiç çekilmez 
Isınmak bilmez üşümüş yüreğin 
 
Akşamlar dosttur geceye 

Beterin beteri gibi, dondurur yüreğini 
Yorgan ısıtamaz seni mutsuzsan 
Umudun da yoksa üstüne örtecek .. üşürsün 
 
Akşamın tesellisidir yıldızlar 
Titrek, uzak, zavallı ve masum 
Öylece bakarlar narin narin 
Yıldızlar da kurtaramaz yalnızlığını 
 
Saat yürümez, gün ışımaz, olmaz sabahlar 
Teselli vermez boş şişeler, yetmez hayaller 
Durmaz hüzün, dinmez yaşlar, yeşermez umut 
Yalnız akşamlarda yalnız kalpler yorgundur 
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BENİM ADIM ZAMAN  
 
Bohçamda eski yıllar 
Yenilerle beraber 
Yılsonu yaşlanırlar 
Yaşanan tüm seneler 
 
Kari kış, güneş, yaz geçer 
Yıpranır eski aylar 
Eskidikçe değişir 
On iki kardeş aylar 
 
Benim adım zamandır 

Yıllarım çantamdadır 
Eski yeni kardeştir 
Hepsi de evladımdır 
 
BİR FİNCAN KAHVE 
 
Gönül ne kahve ister ne kahvehane 
Gönül bir dost ister kahve bahane 
 
Bir fincan kahvenin bu yüzdendir hatırı 
Bir kahve bitiriverir en koyu ayrılığı 
 
Kahveye ne hacet, gel sen bahane yarat 
Dostuna, kardaşına, muhabbet eli uzat 
 
BİR GARİP OLURUM AKŞAMÜSTLERİ 
 

Bir garip olur içim akşamüstleri 
Eteklerimde yüzlerce sarı yaprak 
Yaprak gölgeleri tenimde 
Ayaklarım çamur sanki..sapsarı 
 
Çocukluğumun akşamüstleri gelir aklıma 
Arka bahçesi evimizin 
İçim bir garip olur sanki çocuklaşır 
Sanki bir anda yaşlanırım 
Akşamüstleri.. 
 
Beyaz duvarı gelir aklıma evimizin 
Üstü tel kaplı kedi geçmesin diye 
Yaprak gölgeleri küçük oda gibi 
Buradada yerleşik oynar durur 
Akşamüstleri geriye giderim çok geriye 

 
Akşamüstleri birazdan kararacak hava gibidir 
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Merhametsiz, tahammülsüz, aceleci 
Gerçekle, yaşanmışlıkla seni yüzyüze bırakır gider 
Ertesi zamana kadar yalnız ve düşünceli koyar seni  
Aldanmışlıklar, yitmişliklerle dolu bir hayattan 
Geriye sadece gölgeler kalır 
Oynaşan, küçük, yaprak gölgeleri, 
Akşamüstü tadında..soluk güneş tadında.. 
Ben bu denizde bir garip olurum..akşamüstleri.. 
 
BUNUN ADI MUTLULUK 
 
Hani bir rüzgâr eserde 
Tatlı kokusu gelir uzaktan yağmurun 

Hani sonra bulutlar raks eder ya 
Bunun adı mutluluk 
 
Hani ilk damla düşer önce 
Yüzünü ıslatırsın 
Sonra peş peşedir taneler 
Bunun adı mutluluk 
 
Sırılsıklam olur da 
Gidemezsin içeri 
Ilık ılık iz bırakır ya teninde 
Bunun adı mutluluk 
 
DİZ ÇÖKMEMİŞ AYDINLIK 
 
Karanlık egemen olmuş ta dünyaya 
Korkaklar sıra sıra el pençe durmuş ta 

Hainler dizilmiş te yol boyuna başları yerde 
Yalanlar, entrikalar şaha kalkmış, coşmuş ta 
Şereflere vurulmuş ta hokkabazların kadehi 
Katiller, dolandırıcılar keyiflenmiş te 
Diz çökmemiş aydınlık. 
 
DİZİLERDEN UYANIN  
 
Eğlenin çoşun gülün 
Saatlerce izleyin 
Lakin biraz da olsa 
Dizilerden uyanın 
 
Erken yatsın çocuklar 
Kapansın o ekranlar 
Zihinler tazelensin 

Bitsin kandırmacalar 
 



okulsiirleri.com 
 

Belirli gün ve bayramlar için Okul Şiirleri - 446 
 

Vatandaş görevleri 
Ülke meseleleri 
Ekranda unutulur 
İnsan olmak gereği 
 
Bilin ki dizilerle 
Mesajlar gelir size 
Unutulur tüm dertler 
Birkaç hoş saat ile 
 
Vatandaş olmak için 
Aydınlık ülke için 
Dizilerden uyanın 

Çağdaş yarınlar için 
 
Dört bir yan hep algılar 
Kanar cahil olanlar 
Hallerine hiç bakmaz 
Dizilere dalanlar 
 
Gençliğe mesajları 
Aykırı, abartılı 
Kurtar gençliği bundan 
Karartma yarınları 
 
Dizileri oynatan 
Senaryoyu dizdiren 
Kimdir, neyin, nesidir 
Bizi muma çeviren 
 

Ana, aile, ata, 
Ahlak, namus ha keza 
Afyonlu gibi millet 
Vatan, millet arama 
 
Aydınlar, aydıncıklar 
Kara cahil olanlar 
Hepsi ekran önünde 
Dizileri kovalar 
 
Ağlanacak hallere 
Sırt dönerler dertlere 
Yok sayarak bitmez dert 
Bilmek çaredir derde 
 
Yok sayarak dert bitmez 

Çalışmazsan hiç gitmez 
Seslen, sesi ol hakkın 
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Diziler fayda etmez 
 
DÜN, BUGÜN, YARIN  
 
DÜN 
 
Bugünden önce biten 
Geçmiş diye söylenen 
Etiketi nostalji 
Mazilere gömülen 
 
Olan biten ne varsa 
Dünde saklı hatıra 

İyiyle kötüsüyle 
Onlar bizden bir parça 
 
Dünden ders almaz isen 
Bugünden vaz geçersen 
Gidersin hep rastgele 
Hayata yön vermezsen 
 
BUGÜN 
 
Bugün varım yaşarım 
Hep önüme bakarım 
Dünü unutmak olmaz 
Lakin pek unutkanım 
 
Geçmiş gelecek derken 
Kaybolur bugün erken 

Bugünü yaşamadan 
Gelecektir beklenen 
 
Dünden ders almak lazım 
Güne yön vermek lazım 
Hayaller çok hoş ama 
Bugün yaşamak lazım 
 
YARIN 
 
Yarın geleceğindir 
Bugünün hayalidir 
Dünden hazırlanırsan 
Tabiki çok güzeldir 
 
Boş oturur gezersen 

Hayalle beslenirsen 
Yarın olmaz hayrola 
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Şimdiden istemezsen 
 
Yarınlar uzar gider 
Bitmez pembe hayaller 
O yarının temeli 
Dünle bugünden başlar 
 
//// 
 
Sen sen ol boş konuşma 
Düne saplanıp kalma 
Yarın maksadın olsun 
Ancak hayatı yaşa! 

 
GERİYE DOĞRU HAYAT  
 
Beyaz kefenden çıkıp 
Dönün hasta yatağa 
İyileşip eve dönün 
Pür neşe ve sağlıkla 
 
Küçülün günler boyu 
Siyahlasın ak saçlar 
Deriler gerginleşsin 
Görsün göz, duysun kulak 
 
Gençleşin her dakika 
On sekizlere gidin 
Okul başlasın yine 
Çocuk olun özgürce 

 
Bilgileri unutup 
Cahilleşin gün ve gün 
Çocuk ve bebek olun 
Rahme girin yeniden 
 
Hayatın ters yolu bu 
Doğal, yaşamak kadar 
Adil, hak, malum yıllar 
Hiç arama suçluyu 
 
Geçeceği bilinen 
Hunharca sarf edilen 
Boş hayalle beslenen 
Hayat bu elden giden 
 

O halde doğru olan 
Boyun eğmek zamana 
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İnsanca yaşam sürmek 
Küstürmemek kalpleri 
 
Anneye ve babaya 
Dostlara akrabaya 
Sevgi sunmak gönülden 
Hayat dostluk dünyaya 
 
Barış ve huzur ile 
Nefes almalı her kul 
Kardeşlik tek mesele 
Para değil marifet 
 

Erdem, onur, fazilet 
Yaşamın tek gayesi 
Dürüstlük, fedakarlık 
Hayatın tatlı süsü 
 
Kırmayın, kandırmayın 
Küstürüp, aldatmayın 
Helal yol çok önemli 
Doğruluktan sapmayın 
 
Yıllar hızla geçecek 
Herkes ölüp gidecek 
Mahşerde belli olur 
Kim cennete girecek? 
 
Dünya fani, makam boş 
Eğlenmek, coşmak çok hoş! 

Lakin mesele sınav 
Gerisi karanlık loş. 
 
Bu yıllar geçecekse 
Kabre girilecekse 
Namusla ve ahlakla 
Yaşamak tek mesele! 
 
GÜNCEL ŞİİR 
 
Yaşanan bu zamanda, düşman var dört bir yanda 
Halkın çoğu umutsuz, yürekler yok ortada 
Yarınlar tesadüfi, karanlık akibetler 
Lakin Ulus uykuda, daha çok var sabaha 
 
Yahudisi, siyonu, hristiyan misyonu 

Çevrelemiş vatanı, lobilerin oyunu 
Hakikati soran yok, kafa yoran ha keza 
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Emperyalist hainler, kıstırmış güzel yurdu 
 
Üretimde, tarımda, tembellik had safhada 
Herkes dizi peşinde, gözler dolar kurunda 
Borçlar ayyuka çıkmış, ipotekli yarınlar 
Evlilik programı tarihi rekorlarda 
 
Beka, güvenlik, huzur, tehlikede an ve an 
Haydi sende toparlan, durma aklını kullan 
Türk’ün başka dostu yok, güvenme ecnebiye 
Ata’nla, fıtratınla, imanınla toparlan 
 
Elalem uzaylarda kol gezerken günlerce 

Sen hala oruç bozan nedir sorarsın böyle 
İslam akıl dinidir, vahiy kalbin nurudur 
Aklınla Allah’ı bul, kalkın, fırla bilimle 
 
Sanatla, askerlikle, ekonomi, kültürle 
Yakala şu zamanı, marka ol keşiflerle 
Mazeret, bahane yok, tevekkül bu değil ki 
Köle olma kimseye, ilerle gençlerinle 
 
Hür olmalı fikirler, zararsızsa kimseye 
Öğrenmeli zihinler, ne var ne yok ülkede 
Kalkınmalı bireyler, bilgilerle kültürle 
Cehalet rüzgârları, sönmeli bir nefeste 
 
Öğrenmenin yaşı yok ne dini ne hayatı 
Yaşta değil baştadır, bilginin saltanatı 
Çok bilen çok yanılır, kuldur nihayetinde 

Birlikten kuvvet doğar, koştur hür atlarını 
 
Bilmemek mazeretin, şefaatin olamaz 
Bilmezsen af dileme, hakkın hukukun olmaz 
Bil ve yap salih kulsan, yapamazsan af dile 
Cahilliğe saplanıp, kalırsan affın olmaz 
 
Ailene evlada, örnek ol tecrübenle 
Aydınlat evi, işi, mum ol bilgilerinle 
Cahile, şerre uyma ayrılma hak yolundan 
Kalbine danış şayet, şüphe varsa içinde. 
 
HAYAT ÇOĞU ZAMAN SİYAHTIR  
 
Umut sevgi yarısı, 
Özlem hayat çarpanı 

Zaman en iyi ilaç 
Gurbet en hakikatlisi 
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Geçer kahkaha, yalandır mutluluk 
Baki kalan bu masmavi kürede 
Siyah kaplı deftere anılardan 
Acıdır gerçek, sarıdır hüzün 
 
Unutulur aşk, gülümsetir sevgili 
Kanatır hasret, ağlatır ihanet 
Pembe toz olur gider, izi kalır siyahın 
Hayat azıcık pembe, çoğu zaman siyahtır. 
 
HAYATA DAİR 
 

Açtık gözlerimizi bebekken bu hayata 
Tanıdık aileyi, başladık yaşamaya 
Konuşmayı, gülmeyi, çok sevdik çocuklukta 
Öğrenip her dakika, biriktirdik yıllarca 
 
Aile ne demektir, yuva nedir öğrendik 
Yuvanın huzurunu, içimizde hissettik 
Anne baba sevgisi, şefkat nedir anladık 
Aç susuz kalmadık hiç, sevgi nedir tanıdık 
 
Sonra okula gittik, tanıştık öğretmenle 
Arkadaşlar edindik, öğrendik hep birlikte 
Hem öğrendik hem coştuk, oyun, ders, eğlenceyle 
Okul evimiz oldu, dostlar kardeş bizlere 
 
Arkadaşlar edindik, oynadık sokaklarda 
Dersleri tez bitirip, buluştuk meydanlarda 

Güven, saygı, kardeşlik, yaşadık biz onlarla 
Her birini çok sevdik, ekledik anılara 
 
Büyüdük, mezun olduk, dalıverdik yaşama 
Asıl okul hayatmış, anladık ilk adımda 
Arkadaşlar, dostlarla, dik durduk hep daima 
Erdem, onur peşinde, yenilmedik hayata 
 
Evlendik, baba olduk, kurduk bizde bir yuva 
Öğrendiklerimizle hep, ışık olduk onlara 
Namus, fazilet, ahlak, aşıladık yıllarca 
Yaşlandık, beyazlandık, çocuklaştık sonrada 
 
Çocuklarımız oldu, tam bir aile olduk 
Hayatı yeni baştan, sevgiyle yaşar olduk 
Umutlandık bugünden, yarınlara güvendik 

Çocuk canımız oldu, birlikte kenetlendik 
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Çocuklar büyüyünce, uçup gitti yuvadan 
Kaldık evde baş başa, böyle yazmış Yaratan 
Evlatlar kuş misali, uçacak ki yuvadan 
Millete hizmet etsin, razı olsun Yaratan 
 
Yaşlanınca iyiden, evden çıkamaz olduk 
Gelen varmı diyerek, dışarı baktık durduk 
Gözler kulaklar soldu, görmez işitmez olduk 
Evlat haberiyle, göklere uçar olduk 
 
Sonra ecel yaklaştı, hastalıklar çoğaldı 
Tutmaz oldu kol bacak, bahaneler çoğaldı 
Zor geldi merdivenler, tembellikler başladı 

Anılar tek teselli, çocuklar neşe oldu 
 
Erdem, namus önemli, evlatlar iyi duyun, 
Para, makam geçici, şeytanlara kanmayın 
Öğrenmek uygulamaktır, boş şeylere dalmayın 
Vatana ve Allah’a layık evlatlar olun 
 
Sağlık, esenlik yoksa, huzur elbet bulunmaz 
Pişmanlıklar taşarsa, kalp tertemiz kalamaz 
Haysiyetle yaşayan, asla çaresiz kalmaz 
Allah’ına güvenen, kullara teslim olmaz 
 
Bu sözler küpe olsun, duyan etrafa yaysın 
Hayat tecrübesi bu, isteyen inanmasın 
Para, mal, mülk geçici, tek hazinen onurun 
Vatana ve Allah’a, kul olmaktır tek gayen… 
 

HAYATA DAİR HERŞEY 
 
Hayat bazen keyiflidir bir kahve kadar 
Bazen taşınamayacak kadar ağır.. 
Bazen bir çocuğun kahkahasıdır yaşam.. 
Bazen gözyaşıdır yol bekleyene.. 
Mutluluk satır aralarına sıkışır bazen, 
Gelemeyen mektuplar olur hayatın adı 
Söylenemeyen iki kelime zindan eder hayatı bazen, 
Bazen ağızdan çıkan bir kelime sonu getirir 
Hayat devam eder herşeye rağmen, 
Umutlar doğar ölür, acılar tükenir 
Hayat geçer gider zamandan da hızlı… 
 
HAYIR DEMEKTEN KORKMA  
 

Hayır demekten korkma yıkılsa da duvarlar 
Hür sesin kısılmasın kararsa da ufuklar 
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Esaretle yaşayıp, köle olup kalmaksa 
Bırak kanasın tenin, doğru yoldan ayrılma 
 
Bu beden fani değil, yarınlar çocukların 
Mübarek şehit kanı her köşesi vatanın 
Cumhuriyet uğruna verilen can kutsaldır 
Gel vazgeçme Ata’ndan helak olmasın yarın 
 
Para, makam, şöhretler, hepsi gelip geçici 
Namus, erdem, fazilet, haysiyet, onur baki 
Evladının, torunun bakamazsın yüzüne 
Vazgeçersen ülkenden, incitirsin Rab’bini 
 

Meclis, halk, Cumhuriyet, atalardan mirastır 
Vatan gaffura karşı kurtarılmış topraktır 
Bu bayrak asla inmez, esir olmaz milletim 
Türk’e uzanan ele, karşı koymak bir haktır 
 
Ağlamakla, küsmekle, çözülmez meseleler 
Mücadele, direnme, sebat ister şehitler 
Bu vatan hepimizin, koru Cumhuriyeti 
Feda olsun vatana, bu gönüller, bu canlar 
 
Cumhuriyet dururken, monarşiye ne hacet 
Anla artık oyunu, kalksın artık rehavet 
Timsah yaşlara kanma, hatırla fıtratını 
Cumhuriyet payidar, emin ol ilelebet 
 
İYİ Kİ DOĞDUN BEBEK 
 

Varlığınla neşesin 
Minik gözbebeğisin 
Ailenin ferdisin 
İyi ki doğdun bebek 
 
Seni çokça bekledik 
Akşam sabah gözledik 
Sen gelince sevindik 
İyi ki doğdun bebek 
 
Bahtın hep açık olsun 
Mutluluk seni bulsun 
Ömrün huzurla dolsun 
İyi ki doğdun bebek 
 
Erdemle, başarıyla 

Onurla ve namusla 
Sağlıkla uzun yaşa 
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iyi ki doğdun bebek 
 
İYİLİK 
 
Bazen bir dilim ekmek 
Bazen soğuk bir sudur 
İyilik en zor anlarda 
Muhtaca ulaşmaktır 
 
Kandır, candır, yardımdır 
Yanında, dost olmaktır 
Müşkülünü gidermek 
Derde ortak olmaktır 

 
İyilik çocuklara, 
Yaşlıya, akrabaya 
Her türlü mahlûkata 
Uzanan dost elidir 
 
Karşılıksız sevmenin 
Adıdır iyilikler 
İyi bir insan olmak 
Rabbimin ilk emridir 
 
Elindekini paylaş 
Az olsa da kıskanma 
Dinle kul dertlerini 
Çözemesen de anla 
 
Tut elinden yaşlının 

Doyur aç hayvanları 
Sadece para değil 
Yürek verir dostluğu 
 
İçten bir tebessümle 
Kırılır tüm zincirler 
Bir tatlı söz yeterdir 
En zorlu gönüllere 
 
Herkesin bir derdi var 
Tek sen yoksun dünyada 
Paylaştıkça azalır 
Dertler sakın unutma 
 
Karşılıksız iyilik 
Sevginin akisidir 

İyilik yap iyilik bul 
Sevgi yaşam dilidir 
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Yapılan iyilikler 
Birgün geriye döner 
En muhtaç zor anında 
Dertlerin sona erer 
 
İyilik yap iyi ol 
Her zaman aranan ol 
Hoş, temiz tut kalbini 
Fıtratına sadık ol 
 
Ailene, dostuna 
Komşuna, akrabana 

İyilik ver sevgiyle 
Dostuna, kardaşına 
 
Görmemek muhtaçları 
Duymamak çığlıkları 
Küçülürsün görmezsen 
Masum gözyaşlarını 
 
İyilik salgın gibi 
Sarıverir heryeri 
Kötülük böyle biter 
Gel sende ver sevgini 
 
KÖR KURŞUN ŞİİRİ, ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN  
 
Bir maçın sonrasında 
Düğün sonu konvoyda 

Magandalar her yerde 
Caddede sokaklarda 
 
Ne çok canlar tükendi 
Halaylar yas büründü 
Silahlar serbest oldu 
Magandalar türedi 
 
Balkonda otururken 
Bahçede top oynarken 
Kör kurşunlar olmasın 
Çocuklar eğlenirken 
 
MAVİ YOLCULUK 
 
Akdeniz Marmara’ya 

Aç yelken semalara 
Dal mavi deryalara 
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Sal ruhunu dalgaya 
 
Uç köpükler altından 
Koylardan koya yollan 
At kendini sulara 
Güneş altında uzan 
 
Demir at limanlara 
Antik mistik doğaya 
Issız koylarda gezin 
Gir bitmeyen rüyaya 
 
İzmir, Bodrum, Antalya 

Burası farklı dünya 
Hayatına bir mola 
Çık mavi yolculuğa 
 
MAHKEME  
 
İnsanlar bazen kızar 
Kalp kırar can yakarlar 
Bir de suç varsa işte 
Mahkemeye gidilir 
 
Savcı iddia eder 
Savunur avukatlar 
Böyle yürür davalar 
Hâkimler karar verir 
 
Mahkeme adalettir 

Kanunu yürütmektir 
Suçlu alır cezayı 
Masum niyet kazanır 
 
Adalet mülk temeli 
Herkes eşit olmalı 
Dava, dosya bu yüzden 
Mahkeme hür olmalı 
  
MUTLULUK 
 
Bir nefes ver toprağa tohumla 
Bir damla ol yağan yağmurda 
Sokaklarda boş gezen ol 
Çatı ol damsız evlere 
Çek bir nefes doyasıya geceden 

Atla Konak vapuruna Karşıyaka’dan 
Bir şeker daha koy çayına 
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Bir pamuk ol sert yüreklere 
Veren ol almaya adanmışlara 
Aç yüreğini 
 
Mutlu et….mutlu ol… 
 
Gülümse güneşe her sabah 
Merhaba de dünyaya pencerenden 
Suya selam ver yüzünü yıkarken 
Aynaya korkmadan bak 
Aramadıklarını ara 
Selam ver dostun olamayacaklara 
Sana kanat olmayanlara 

Arkanda durmayanlara 
Merhaba de sıcacık 
 
Mutlu et….mutlu ol… 
 
Sabahın mutluluğu herkesindir 
Senin mutluluğun sadece senin… 
 
Mutluluk içten gelir, içinde kalmaz asla içeriye sığamaz 
Mutluluk seni, senden başka yerlerde bulur asla unutmaz 
Mutlu olan varsa gününde, o gün sende mutlusun.. değişmez 
Mutluluk sen istediğin sürece asla yarı yolda bırakmaz 
Kederle değişmez, telaşla geçiştirmez, yerleşti mi asla gitmez 
Sen içine dönene kadar, egon yeniden bastırana kadar sönmez.. 
 
Mutlu et…mutlu ol… 
Hayat hep gülsün sana… 

 
PENCEREDEN BAKARKEN  
 
Kışın sıcacık evden bakmak güzeldir dışarı 
Hoştur yudumlarken bir fincan çayı dışardaki kar’ı izlemek 
Yoksulları, açları düşünmeden 
Seyretmek kar’ı güzeldir230; 
 
Zordur o soğuk gecelerde pencerenin dışında olmak 
Üşümek, ıslanmak, çalışmak zorunda olmak 
Kışın güzel değildir birileri sıcacık evden seni izlerken 
Titreyip, üşüyüp… evsiz olmak… 
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SEN ÇOCUK…. ONLAR BABAYKEN 
 
Kıra kaçmış saçlarını ıslatırken camdaki buğular 
Titrek ellerin şekiller çizecek cama, dışarıda oynayan çocuklara bakarken 
Zamanda yolculuk gibi bir anda eski evinde bulacaksın kendini  
Anneannenden miras kalan yeşil boyalı evde 
Komşu çocukları ile bahçede oynadığın oyunlar canlanacak ansızın.  
 
Belki yapmadığın belki ne gerek var dediğin ödevleri hatırlayacaksın. 
Defter arasındaki kopyalar, kuru çiçekler, mektuplar, 
Sakladığın resimler, çizdiğin kalpler hatırına gelecek 
Sabah O’nu görmenin umuduyla uyuduğun geceleri hatırlayacaksın. 
 

Bitmeyecek gibi gelen okul yılları geçecek gözlerinin önünden 
“Niye kaçtım ki İngilizce dersinden 
Neden annemi üzdüm ki kısa etek yüzünden? 
Saçımı toplamadım da ne oldu? 
Sıraya neden ismini kazıdım kalın harflerle 
Yoksa ben o zaman çocuk muydum?” 
 
Üniversitedeki hocan ne demişti sana 
Denizde giden gemide yolcusunuz hala.. Kaptan değil 
Çok yakında, okul bitince karaya varacak gemi istemeseniz de  
Mezun olacaksınız, sırtınıza elli ton yük binecek 
Dememiş miydi? 
 
Bir an annene karşı gelişini hatırlayacaksın sinemaya salmadı diye.. utanacaksın.  
Zeynepler tiyatroda ben evdeyim diye hayıflandığından utanacaksın 
 
Baban kızım bu günlerinin kıymetini bil demez miydi her zaman 

Ne oldu? Durup camdaki resimleri mi sildin yoksa? 
 
Aman Allah’ım yoksa ben çocuk muydum o zamanlar 
Servise geç kalacağıma, 
Hasta numarası yapacağıma.. 
Anneme yalan söyleyeceğime, 
Spor ayakkabımı unutacağıma 
Yapmasaydım keşke diyeceksin içinden 
 
Ne oldu? 
Durdun. İç çektin yine.. 
Odanın duvarlarında dolaştı gözlerin.. 
Aldığın diplomalar, kupalar, resimler, hatıralar, hediyeler.. 
 
“Keşke yine aynı yıllarda olsam, okula gitsem 
Dinlensem, uyusam, öğrensem, anlatsalar, 

Akşam eve gelince yemek hazır olsa, saçımı toplasa birileri  
Keşke.. çocuk olsam.” 
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Baban da annen de aynısını söyledi yıllar önce, 
Cama bakarken.. Çayını içerken.. Hatırlarken.. 
Sen küçük, sen çocuk… onlar babayken. 
 
SİZ ZAVALLILAR  
 
Ey kendini bilmezler 
Bilip te bilmeyenler 
Emzikten kesilenler 
Siz zavallı bireyler 
 
Yoksula zulmedenler 

Adalet bilmeyenler 
Herkese gaz kesenler 
Siz zavallı fareler 
 
Mafyaya yol açanlar 
Devlete şart koşanlar 
Hortumdan kaçmayanlar 
Siz zavallı tavşanlar 
 
Zamana uymayanlar 
Karalar kuşananlar 
Ata ced tanımazlar 
Siz zavallı kafalar 
 
SOKAK ÇOCUKLARI  
 
Onlar istemedi evsiz olmayı 

Yalnız, soğuk geceleri onlar seçmedi 
Bir dilim ekmek, bir tutam ateş için 
Onlar seçmedi köprü altlarını 
 
Tutan olmadı ellerinden hiçbirinin 
Sahip çıkmadı dünyaya getirenler 
Ya yokluk sevk etti onları soğuğa 
Ya cahillik, sevgisizlik yıllarca 
 
Devlet sıcak merhamet, muhtaçlara şefkattir 
Devletin yetmediğine insanlık yetmelidir 
Duyulursa sesleri sokakta kalmaz kimse 
Tinerci, kapkaç olmaz toplum kulak verirse 
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TÜRK KAHVESİ  
 
Orta sade şekerli 
Mükemmel Türk kahvesi 
Üstüne kahve olmaz 
Sohbeti bahanesi 
 
Köpüklü mis kokulu 
Fincanı telve dolu 
Falı bekler sırada 
Pek ufacıktır kulbu 
 
Cezvesi fincanıyla 

Ocağı mangalıyla 
Yemeklerden sonra iç 
Muhabbeti falıyla 
 
Kırk yıl hatırı vardır 
Ardından fal bakılır 
Yanında ufak lokum 
Güne minik moladır 
 
YARIN  
 
Herkesin başka başka yaşanacak yarını, 
Kimi huzur biçecek, kimi acı tufanı, 
Yarın sonu bugünün, hepsini bugünden bil 
Uzak değil yarınlar, kullan vicdanı, aklı 
 
Göz açıp kapayana dek, geçer bugün, olur dün 

Yarın dikilir sorar, neydi halin geçen gün? 
Temelsiz bina olmaz, gün yaşanmadan solmaz 
Yarın her ne haldeysen eseridir bugünün 
 
Eser sadece senin, hırsın, kibrin, hayalin, 
Uğruna ter döktüğün çaban, arzun, isteğin, 
Adam ol dürüst yaşa, mahvolma yarınlarda 
Yarını bugün bilsen, boşa gitmez emeğin 
 
ZİNDAN  
 
Dört yanı yıkılası duvar zindanın 
Karanlık köşe bucak, diz boyu yeis  
Umutlar sıkışmış köşeye tek başına 
Özlemler demir olup asılmış pencereye 
 

Dalgalar, denizler ses olmuş penceremden içeri 
Zaman durmuş ilk gününde yalnızlığın 
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Buram buram kader dolmuş odama 
Aklım, gözüm, ruhum susamış aydınlığa 
 
Yoksun, yoklar, yokum bu köhne yitilmişlikte 
Pişmanım, suskunum, yalnızım kaderimle 
Akşam sabah kahrettiğim bahtımla 
Zaman durmuş, kader dolmuş odama. 
 
DUYULMADI FERYADI AĞACIN  
 
O gün neşeyle uyandı ağaç yeni güne 
Dallarında kuşlarla sohbet etti ilk önce 
Çevresine bakındı selam verdi hayata 

Dostu kara toprakla selamlaştı sonra da 
 
Derken birisi geldi elinde aletlerle 
Başladı vurmaya ağacın bedenine 
Uçtu kuşlar korkuya, döküldü yaprakları 
Vurdukça adam elindeki baltayla 
 
Nedir, nedendir anlamadı ağaç durduk yere 
Karardı gözleri, kurudu damakları, soldu yaprakları yavaştan 
Çıkmadı çığlığı, duyulmadı feryadı ağacın 
Bir zaman sonra düştü başı, devrildi bedeni sadık dostuna  
 
Daha az önce neşeyle uyandığı hayata veda etti ağaç  
Yemyeşilken, sağlıklıyken, yuvayken, gölgeyken 
Şimdi kendisi düştü yere kupkuru ve nefessiz 
Uzaklaşırken adam baktı ardından anlamadan 
 

Neden kesildim, neden düşürüldüm yerlere diyemedi ağaç 
Ne zararım vardı, kime bir fenalık ettim diyemedi  
Bunca yararım varken neden kesildim ben 
Kuşlar, böcekler, çocuklar aşıkken bana… diyemedi. 
 
Kurudu gitti bedeni, sonra kaldırılıp atıldı bir çöplüğe 
Ne kağıt oldu, ne kibrit, ne odun, ne de meyvesinden yiyebildi çocuklar 
Yerine birileri betonlar dikip, yok etsin diye verimli toprakları  
Yok yere gitti hayatı, verdiği güzelliklerle 
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10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ 
 
10 KASIM ÖĞRENCİ KONUŞMA METNİ 
 
Bitmeyen gecelerin, olmayan sabahların ardından gelen kara haberle yıkıldı dünya.  
 
Bir on kasım sabahı Mustafa Kemal’imiz, Gazi, mareşal, Başkomutan, başöğretmen, 
Cumhurbaşkanı, Meclisimizin ilk başkanı, en büyük asker, dünya lideri, örnek insan, dahi, 
dost, önder Atatürk’ümüz….hayata veda etti. 
 
Siyah beyaz resim gibi oldu Türkiye’m. Dünya kahraman düşmanını, Türk Milleti öz evladını 
yitirdi. 
 

Durdu saatler Anadolu’da. Geçmek bilmedi zaman. İnanamadı kulaklar. Belki doğru değildir, 
belki söylentidir dendi beyhude. Yalanlanamadı vefatı Ulu önderin. Kapandı o masmavi bakan 
gözleri. Geleceği gören, hakikati bilen derin bakan bakışları sustu.  
 
Bir milleti sürükleyip aydınlığa çıkartan, esaretten şerefli yaşama kavuşturan, dinini tertemiz 
yaşamasını sağlayan insan … hayata veda etti. 
 
11 Kasım’lar onsuz yaşandı yıllarca. 
 
Kimi sadık kaldı Ata’sına sözüne çalıştı, üretti, topluma faydalı bireyler oldu, kimi dünya 
yaşamına dalıp unuttu Cumhuriyet aşısının gereklerini kayboldu yokluklarda. 
 
Nice devletler örnek aldı da O’nu, dünya lideri oldu. Yüzyıl geçtiği halde hala taptaze kaldı 
hayata bakışı, şerefli haykırışı, ayağa kaldırışı. 
 
Bugün on kasım. Bugün maksadımız yas tutmak değil. 
 

Bugün senin fikirlerini, emel ve gayretlerini bir kez daha hatırlamak, sana minnet sunmak, 
senin emanet bıraktığın istiklal ve Cumhuriyete daha sıkı sarılmak zamanı. Senin manevi 
evlatların olarak bugün yarım kalan mücadeleni sürdürmek, kaldığı yerden medeniyet 
meşaleni daha ilerilere taşımak günü bugün. 
 
Bugün seninle dolu, seninle mutluyuz. Sensiz eksiğiz. 
 
Bizler senin sadece  takipçin değil, sadece askerin değil, gaye ortağın, dava arkadaşınız. Bizler 
sadece senin izinde değiliz, hepimiz Mustafa Kemalleriz. 
 
On kasımlar artık acıtmıyor canımızı çünkü biliyoruz ki seni görmek demek sadece yüzünü 
görmek değildir. Biliyoruz ki seninle aynı noktaya bakan gözlerimiz var oldukça sen yerinde 
rahat edeceksin, bahtiyar olacaksın. 
 
Seni seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz. Sonsuza dek! 
 

Mutlu ol, huzur içinde uyu. 
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VATAN SANA MİNNETTARDIR! 
 
Ellerinden öperiz. 
 
*** 
 
ON KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ KONUŞMA METNİ 
 
Bugün Kasım’ın onu. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl 
dönümü. Milletçe, ulusça bir kez daha başımız sağ olsun. 
 
Bugün O’nu anmak için sıradan bir gün değil. Bugün karalar bağlama günü değil. Bugün O’nu 
daha iyi anlamak, O’nu takip edebilmek, O’nun gibi ileri görüşlü bir vatansever olabilme 

günü. 
 
“Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır” diyen Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği vatan 
topraklarının sinesine kavuşmuştur. Lakin O’nun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve gayreti, 
hedef ve arzuları yaşamakta, sonsuzluğa ermektedir. Cumhuriyet ve bağımsızlık O’nun bu 
vatana ve ulusa en büyük eseri, hediyesidir. Bu yüzden Atatürk asla ölmeyecek, kalplerde ve 
dimağlarda yaşamaya devam edecektir. 
 
O’nun aziz hatırası önünde ulusça saygı ve minnetle eğildiğimiz bugün O’nun gençliğe 
armağan ettiği Cumhuriyet ve bağımsızlığı daha yukarılara taşımak, ilke ve hedeflerine daha 
çok sahip çıkmak günüdür. 
 
O’nun cephelerdeki, fikir, sanat ve diplomasi sahnelerindeki başarıları, devrim ve inkılapları 
geleceğe ışık, tüm mazlum milletlere umuttur. O sadece bir milletin değil tüm insanlığın 
evladı, karanlığın karşısına dev gibi çıkan bir umut ışığıdır. 
 

O’nu anlamak yüzünü görmek değil, fikir ve emellerini anlayabilmektir.  
 
O’nu sevmek, gösterdiği yolda yorulsak da durmadan yürümek, hedeften sapmamak, 
yılmamak, teslim olmamaktır. 
 
“Atatürk gibi insanlar, bir nesil için doğmadıkları gibi, belli bir devre için de doğmazlar; onlar 
önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde hüküm sürecek insanlardır.” Büyük insanlar 
her millete her zaman nasip olmazlar. Ne mutlu bizlere ki çağımızda O deha Türk Milletine 
nasip olmuştur.  
 
Ulusun en karanlık günlerinde O nasıl bir Kahraman vatan evladı olarak zorlukları göze alıp 
yola koyulduysa, şimdi Ulusun gençliği de aynı azim ve kararlıl ıkla yola düşmek zorundadır. 
 
Refah ve huzurun, insanca özgür ve medeni yaşamanın garantisi O’nun ilkelerini 
izleyebilmek, yılmaz bekçileri olabilmek gençliğin boynuna borçtur. Çünkü O yarınları 
gençlere emanet etmiş, aydınlanma yolunda durmanın yenilmek olduğunu yaşayarak 

göstermiştir. Egemenlik ve medeniyet yolunda durmak, dinlenmek yoktur, çalışmak ve 
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öğrenmek, öğrendiklerini hayata yansıtmak, kalkınmak ve doğruluktan ayrılmadan başarmak 
vardır. 
 
Tarihe Türk’ün armağanı olan mertliğin tarihteki en büyük örneği Mustafa Kemal Atatürk, 
düşmanlarına dahi merhamet ve saygıda kusur etmeyen örnek bir lider, tüm beşeri ve 
kamusal meselelere hakim olacak kadar aydın ve ileri görüşlü, askeri, siyasi bir önder ve baş 
öğretmendir. 
 
Türk ulusu O’nu sadece on kasımlarda değil her ana yaşamakta ve kalbinde yaşatmaktadır. 
 
İşte bugün O’nu anlamk için değil, minnet ve şükranlarımızı sunmak için buradayız ve O’na 
hep birlikte bir kez daha söz veriyoruz; 
 

“ Ata’m, açtığın yolda, gösterdiğin ülküde hiç durmadan yürüyeceğimize  and içiyoruz. Ne 
mutlu Türk’üm diyene!” 
 
Arz ederim. 
 
*** 
 
10 KASIM’LAR, KONUŞMA METNİ 
 
10 kasım… bayrağı yarıya indirme değil, bayrağı daha yükseklere çekme günü. Gururla! 
 
Atatürk… bir çocuğu kırmayacak kadar sevecen, bir ağacı kesmemek için evini yer 
değiştirecek kadar tabiat dostu, atına köpeğine sevgi ile yaklaşan bir hayvan sever…  
 
Atatürk… okula gitmek için, aydın bir insan olmak için her şeyi göze alacak kadar kararlı, 
binlerce kitabı notlar alarak okuyacak kadar kitap dostu, sınırsız bilgi dağarcığını genç 
nesillere aktarmak için kitaplar yazan bir yazar… 

Atatürk askerlik mesleğini canı kadar seven, bu mesleği hayat tarzı olarak benimseyen, 
üniforma aşığı bir asker,cepheden cepheye savaştan savaşa koşan başarılı bir komutan..  
 
Atatürk tüm insanlara saygılı, kaliteli sohbetlerin sevdalısı bir dinleyici, karşısındakine en 
güzel biçim ve üslupla hitabeden bir konuşmacı… Eşsiz lider. 
 
Atatürk… dikkatli, sempatik, pratik, akıllı, cömert, cesur bir vatansever… Fedakâr.  
 
Atatürk mal varlığını Türk milletine bağışlayacak kadar millet sevdalısı; bir dil bir insan 
diyecek kadar iletişime önem veren, medeniyet, ilim ve teknoloji takipçisi bir batı sevdalısı 
insan… 
 
Atatürk… diline, kültürüne kökten bağlı, Türk olmakla gurur duyan, tarihe ışık tutan geçmişe 
ışık olan bir tarih bilimci… 
 
Sağduyulu Atatürk… uykusundan, istirahatinden vazgeçip ‘söz konusu vatansa gerisi 

teferruattır’ diyecek kadar ara vermeksizin çalışan bir Türkiye sevdalısı. Cumhuriyete, halk 
iradesine, eşitlik, yenilik, özgürlük uğruna yüreği kor alevler gibi yanan bir devlet adamı. 
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Birleştirici, ikna edici, inandırıcı, beyinleri kalpleri okumayı bilen bir konuşmacı… Çocuklara 
bayram hediye eden, geleceği gençlere teslim eden bir öğretmen.. 
 
Düşman bayrağını çiğnemeyecek kadar asil bir lider, en güzel dansları yalpalamadan 
oynayacak kadar iyi bir dansçı, bizim valsimiz dediği zeybek havasını hastayken bile ustalıkla 
oynayacak kadar Anadolu aşığı bir adam… Yedi düveli dize getirecek kadar kahraman, ölümü 
göze alan, savaşı gerekmedikçe cinayet olarak gören bir dünya cengâveri… 
 
Muazzam sofralarda kader arkadaşlarıyla memleket meselelerini sabahlara kadar konuşacak 
kadar fedakâr bir devlet adamı. Fikirlere saygı duyan ama sonunda memleket menfaatine 
olanı karar olarak uygulayan, karara uymayan, cahil, yanlı ve inanmayanları çevresinden 
uzaklaştıracak kadar isabetli bir politikacı… 
 

Dini temiz, aracısız yaşamayı öğreten, hurafelere, tarikatlara, yalan ve sahte dincilere 
düşman, ağzında, kaleminde Allah’ın adını düşürmeyen bir dindar… Kıyafetiyle, evliliğ iyle 
emsal, mizacı ile örnek insan… 
 
Komutan, lider, devlet adamı kimliği ile dünyada hiçbir lider nasip olmayacak şekilde bu üç 
güzel özelliği bünyesinde barındıran mükemmel insan. Suikastlara, tehditlere, idam 
korkusuna teslim olmayan, canını feda etmeye hazır, korkusuz kahraman. 
 
Öngörülü, isabetli, kökten kararlar alacak kadar cesur, askerine, halkına güvenen, Anadolu 
halkının gözbebeğinde özgürlüğe olan açlığı daha Samsun’da fark eden muazzam insan… 
Selanik, Sofya, Balkanlar, Şam, Trablusgarp, Filistin, Anadolu, İstanbul, Almanya, Rumeli dört 
bir yanda savaşan, hayatı tanıyan, Türklüğün izlerini süren bilim adamı…  
 
Gazeteler, dergiler, kitaplar yazan, toplantılar düzenleyen, özgürlük ve demokrasi için baş 
kaldıran Cumhuriyet sevdalısı. Kişi hak ve hürriyetine her şeyden fazla önem veren, yenilikçi, 
halkın refahı için ter döken savaşçı. 
 

Eski harflerden Türkçeye, festen şapkaya, okkadan kiloya bir ulusu çok kısa sürede geçiren 
usta planlamacı… Halkın ihtiyaçlarını bilen, halkın bağrından çıkan bir halk adamı… Hasta 
yatağında bile bayram kutlamalarını iptal ettirmeyen, Savarona için göz yaşı döken, çocuk 
gibi tertemiz yüreği, masum ruhu, sevecen üslubuyla Türk milletinin atası, Türk ulusunun 
başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu, modern Türkiye’nin mimari, gönüllerin vazgeçilmez 
sevdalısı… 
 
Atanın dünyayı ölümüyle yasa boğan, Türk milletini evlatsız bırakan yüce insan, mübarek 
Atatürk… 
 
10 Kasım 2011…bugün atamızın ebediyete intikalinin yıldönümü… saygıyla, sevgiyle 
huzurunda eğildiğimiz Ulu Türk… 
 
Bugün başlarımızı geçmişten geleceğe çevirdiğimiz gün. 
 
Bugün bir kere daha karanlığa yenilmeden aydınlığa yönelmeye yemin ettiğimiz gün…  

 
Bugün öksüz, yetim kaldığımız, bugün Ata’sız kaldığımız gün… 
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Bu gün bayrağı yarıya indirme değil, bayrağı daha yükseklere çekme günü. 
 
Bugün bir kere daha Atatürk çocuğu olmak, bayrak olup Anadolu dağlarında rüzgâr gibi 
dolaşmak günü… 
 
Bugün Ata’ya layık olmalı, Ata’ya minnet borcu ödemek günü… 
 
Bugün 10 Kasım… 
 
Rahat Uyu Ata’m. Vatan sana minnettardır. 
 
*** 

 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
 
23 NİSAN TÖRENİ KONUŞMA METNİ 

23 Nisan 1920, tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanının, tüm millete mal 

olmuş bir inancı, egemenliğe yemin etmiş vatan evlatlarının yemini, bağımsızlık uğruna 

ölmeye hazır olanların yedi düvele meydan okuyuşudur.  

Tek kişilik egemenliklerden halkın egemenliğine yapılan bu sonsuz ve erdemli yürüyüş, daha 

milli mücadelenin başında adı konulmuş olan Cumhuriyet yönetiminin ayak sesleri, geleceğe 

olan güvenin teminatı, yarının mimarı olacak çocuklara duyulan güvendir. 

Bugün, egemenliğin kişilerden halka geçişi, saltanatların yıkılışı, var olma savaşının 

başlangıcıdır. 

23 Nisan halkın temsilcilerinin, halkın geleceğine karar verebilme kabiliyeti, halkın 

mukadderatına yön verebilme melekesidir. 

Bugün, kurtuluş savaşını yönetecek lider kadroya yetki verilmesi günü, milletin temsilcileri 

ağzından istiklale yemin günüdür. 

Bugün Ankara’dan çıkan esaret bilmez haykırışların saltanat duvarlarında yankılanması, 

düşman kalelerinde korku dolu çalkalanmasıdır. 

Bu inançla kazanılmıştır Milli Mücadele, bu yeminle bitmiştir esaret, bu sayede millet 

kenetlenmiş, zulmün duvarları bu yüzden yıkılabilmiştir. Çünkü 23 Nisan varoluş andı, 

egemenlik yemini, yarınlara hür ve şerefli çıkabilme umududur.  

Esaret bilmez Anadolu, bu yeminle hem dış düşmanlara hem iç işbirlikçilere niyet ve 

temennisini göstermiş, esir yaşamaktansa ölmeye yeminli olduğunu haykırmıştır.  

Bu yeminledir ki savaşlar kazanılmış, inkılaplar dünyada görülmemiş bir hızla topluma 

yansıyabilmiştir. 
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Genç Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacak hüviyetine bu meclisle kavuşmuş, bu 

vekillerle savaş kazanmış, bu egemenlik ilkesiyle halkla omuz omuza topyekun bir savaşa 

girişebilmiştir.  

Bu bayram sadece bir çocuk bayramı değil önce ve daima bir egemenlik bayramıdır. Ulusal 

kurtuluş ve egemenlik yemini bu bayram elbette çocukların hem hakkı hem sevincidir de 

lakin evvela varoluştur. 

Ulu önder Atatürk, evlatlarımıza bir bayram hediye ederken hem çocuklara sevgisini, hem 

yarınlara güvencini ve hem de Türk evlatlarının her şeyi başarmaya muktedir oluşunu 

vurgulamıştır ki ilk önce şehit çocuklarına hediye edilen bu bayram sonraları tüm 

çocuklarımızı kucaklamış, gelenekselleşmiş, dünyada ses getirmiştir. 

Bugün halen dünyada 23 Nisan’dan başka bir çocuk bayramı yoktur. 

Bu vesileyle 23 Nisan tüm esir uluslara, tüm dünya çocuklarına hem umut hem sevinç olarak 

yansımıştır. 

Ne mutlu bizlere ki egemenliğe kavuşmuş ve bunu bayram yapabilmişiz. 

Ne mutlu bizlere ki Atatürk ve dava arkadaşlarının alın teri ve kahramanlıklarıyla bu güne 

kavuşmuşuz.  

Ne mutlu bizlere ki böylesine şerefli gazi ve şehitlerin evlatlarıyız ve ne mutlu bizlere ki 

Cumhuriyet’e, egemenliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve bağımsızlığa olan inanca 

sahibiz. 

İstiklal savaşının kazanılmasına, esaret zincirlerinin kırılmasına, zulmün bitmesine, inkılaplarla 

özgürlük ve hür iradelerin medeni anlamda sistemleşmesine, egemenliğin çocuklara teslim 

edilmesine, yarınlara uzanacak Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin sağlamlaştırılmasına 

emeği geçen tüm Ata’larımıza, dedelerimize, ninelerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm gazi 

ve şehitlerimizi minnetle anıyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları 

olmak üzere tümüne sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. 

Ne mutlu Türk’üm diyene! 

*** 

 
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

 
19 MAYIS (ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI) KONUŞMA METNİ 
 
Sayın okul müdürüm, kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, 
 
Bugün, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da 
elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının …. nci yıldönümü. Sizleri, o gün vatan sevgisi ve 
bağımsızlık uğruna, haysiyet ve yaşam hakkı adına Anadolu topraklarına adım atan ve 
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iskelede kendisini umutla bekleyen halkı muhabbetle kucaklayan Atatürk’ün taşıdığı 
duygularla, selamlıyorum. 
 
Atatürk’ün 19 Mayıs’ta milli duygular içerisinde Samsun’da attığı ilk adım, milletimizin 
bağımsızlığı ve cumhuriyetin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. Bu yüzden, Türk 
milletinin verdiği bu onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayısın, yıldönümüne ulaşmanın 
mutluluk ve heyecanını ilk günkü sevinçle yürekten hissetmekteyiz. 
 
Bugün 19 Mayıs. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şahlanışının adıdır 19 Mayıs. 
 
19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de 
çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır.  

 
19 Mayıs, yalnızca Türk milletinin değil tüm mazlum devletlerin kurtuluş umudunun adıdır. 
 
19 Mayıs, gençlik; gençlik ve gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk 
Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.  
 
“Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek 
üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.” diyor Atatürk. 
 
Sevgili öğrenciler, 
 
“Siz Türk’e istiklâl aşkını veren, Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin; Siz “Ya 
istiklal ya ölüm diyen: Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit 
Onbaşıların; Siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların, Atatürklerin 
soyundansınız.” 
 
Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, 
gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır.  
 
Sevgili öğrenciler, 
 
Temeli 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan “milli egemenlik” ilkesi ile, 
birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir.  
 
Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan “Milli İrade”nin yaşatılması için hepimize ve 
özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. 
 
Unutmayınız ki sizler: Atatürk’ün eserlerinin temel taşısınız. 
 
Unutmayınız ki: her 19 Mayıs’ta, Samsun’dan, elden ele Ankara’ya koşturulan bayrağımız, 
rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır.  
 

Unutmayınız ki “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”  
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Unutmayınız ki 19 Mayısla başlayan ve Cumhuriyet ile başlayan bu efsanevi Türk destanının 
teminatı siz gençlersiniz. Ulu önder bu yüzden “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramını” geleceğin teminatı gençlere armağan etmiştir. O’nun dediği gibi; “Gençler, 
Cumhuriyeti biz kurduk, onu уaşatacak ve уükseltecek olan sizlеrsiniz.”  
 
Konuşmama son verirken, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, 
bağımsızlık adına tarlasından, yuvasından kopup kürekle, kağnıyla savaş meydanlarına koşan 
kahraman Türk halkını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi 
rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; bayramınızı en derin duygularımla tebrik ediyorum.  
 
19 MAYIS ÖĞRENCİ KONUŞMA METNİ 
 
Sayın Müdürüm, kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve değerli veliler 

 
Bugün 19 Mayıs 1919’da, İstanbul’un işgali üzerine yola çıkan ve zorlu bir yolculuktan sonra 
Anadolu’ya ayak basan Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’ya özgürlük, umut ve güven 
tohumlarını ekişinin 98 nci yıl dönümünü kutluyoruz. 
 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun. 
 
Bu güzel günde bandırma ile sahile çıkan Kahramanları saygıyla anıyor, mürettebattan 
kaptanına, en rütbesizinden Mustafa Kemal Atatürk’e kadar tümünü önünde saygı ve 
minnetle eğiliyoruz. 
 
Sarayın ve saltanatın zor anlar yaşadığı, işgal kuvvetlerinin yurdun dört yanına askerlerini 
yığdığı, en çirkin anlaşmaların Padişaha dayatıldığı o günlerde umudun ve kurtuluşun 
Anadolu’da başlayacağını öngörebilenlerin mukaddes yolculuğudur bu. 
 
Ekonominin, bilimin, siyaset ve askerliğin dibe vurduğu çöküş yıllarında geleceğin ancak öze 
dönmekle, ulusa güvenmekle, Türk’lüğün şanlı mazisini hatırlamakla gerçekeleşebileceğine 

inanan kahramanların destanıdır bu. 
 
Dışta acımasızca saldıran, tuzaklar kuran hain düşmanlara, yurdun içinden destek verenlerle 
ışığın yakalanamayacağını hesap edenlerin yurdun öz bağrına hicret etmesidir bu.  
 
Bu yolculuk, Anadolu’da yeşerecek Türkiye Cumhuriyeti filizinin toprakla kavuşması, 
özgürlüğe susamış Türk halkının kana kana su içmesidir. 
 
19 Mayıs sadece bir umut değil güvendir aynı zamanda. halkına güvenen, kurtuluşun ancak 
Çanakkale’de şahit olduğu kahraman neferlerin vatan sevdası ile mümkün olacağını bilen 
Mustafa Kemal’in, ulusun analarıyla kucaklaşmasıdır. 
 
Samsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk karışı, ilk fidanı, ilk haykırışıdır.  
 
Karadeniz kıyıları Türk’ün dalga dalga yayılacak ayağa kalkma haykırışının ev sahibi, yalçın sıra 
dağlar şahididir. 
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19 Mayıs 1919, kendisini Türkiye Cumhuriyeti ile özdeşleştiren ulu önder Mustafa Kemal’in 
“Ben o gün doğdum” dediği mukaddes bir gündür. 
 
19 Mayıs 1919, tarihimize ışık tutan nutkun ilk sahifesi, Kurtuluş savaşının ilk adımı, hürriyet 
ve istiklalin ilk haykırışıdır. 
 
Anaların yaşlı gözlerinin silindiği, evlatların kahırlı bekleyişinin sonlandığı, şehit eş ve 
çocuklarının er’lerinin öcünü almaya yemin ettiği gündür 19 Mayıs. 
 
Ezelden beri var olmuş ama asla esir olmamış Türk’ün tarih sahnesindeki yeni şahlanışı, taze 
bir fidan gibi göğe yükselişidir 19 Mayıs. 
 
Bugün Amasya’ya, Sivas’a, Erzurum’a, Ankara’ya ve nihayet Afyon üzerinden İzmir’e 

uzanacak uyanışın günüdür. 3 yıl içinde Ege’de denize dökülecek düşmana karşı durmaya and 
içilen gündür bugün. 
 
Bugün bir kurtuluş umudunun denenmesi değil, bir inancın sahneye konmasıdır. Samsun, 
kararlı, istekli, fedakar Anadolu insanının ulu önder etrafında kenetlendiği, varıyla yoğuyla 
zulme karşı durmaya yemin ettiği gündür. 
 
Bugün, artık tamamı rahmete kavuşmuş atalara saygı ve minnet günüdür. 
 
Bugün, atalarının peşinde durmadan yürümeye and içmiş gençliğin, hep kalbinde sakladığı, 
aklından hiç çıkarmadığı zorluk, acı, umut, zafer günlerinin vicdanlarda bir kez daha 
sergilendiği gündür. 
 
Bugün, Mustafa kemal’in dehasının ispatı, Anadolu halkının kahramanlık ve fedakarlığının 
delili, özgürlüğün bedeli, vatan sevgisinin katmerli gülüdür. 
 
Gençlik; Ata’sının izinde durmadan yürüyecek, zulüm karşısında korkmadan ayağa kalkacak 

ve ilkelerinden taviz vermeyecektir. 
 
Vatanın en kıymetli evladı Mustafa Kemal Atatürk’ün meşalesini yaktığı, istikametini 
belirlediği bu çağdaş yaşam yolunun yılmaz bekçileri olan gençler olarak söz veriyoruz ki;  
 
“Ata’m! Vatan işgal olsa da, ordular dağılsa da, silahlar alınsa da, gafletler ve delalet dört bir 
yanı sarsa da damarlarımızdaki özgürlük ve vatan aşkının bekçileri, savunucuları, askerleri 
olmaya and içiyoruz. Bizler var oldukça, vatan kutsal emanet, hür ve çağdaş gelecek 
namustur. Rahat uyu, eserin emin ellerde. Vatan sana ve dava arkadaşlarına minnettardır” 
 
Arz ederim. 
 
19 MAYIS TÖREN KONUŞMA METNİ 
 
Sayın Müdürüm, kıymetli meslektaşlarım, değerli veliler ve sevgili öğrenciler,  
 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenimize hepiniz hoş geldiniz.  
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Bugün; 
 
Ulusumuzun kurtarıcısı ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, dava ve silah arkadaşlarıyla 
birlikte, köhneleşmiş Osmanlı’nın çaresizliğine, yedi düvel düşmanın Türk topraklarına aç 
kurtlar gibi saldırışına, masum ve temiz kalpli Anadolu insanının yıllar süren gözyaşlarına 
“DUR” demek için çıktığı mukaddes deniz yolculuğunu tamamladığı, Anadolu topraklarına 
ayak bastığı, umutları yeşerttiği gündür. 
 
Bugün, tarihin yeni ve şanlı bir sayfasının açıldığı, kurtuluş meşalesinin yakıldığı, acı ve 
kederden siyahlaşmış yüzlerin yeniden sevinçle parladığı gündür. Bugün, Türk’ün unutulmaya 
yüz tutmuş mertliğinin, fedakarlığının ve kahramanlığının hatırlandığı gündür.  
 
Genciyle, yaşlısıyla, askeri siviliyle, kadını erkeğiyle Vatan müdafası için tek yürek olabilmeyi 

başarmış kahraman Türk milletinin yeniden şahlanışıdır 19 Mayıs. Bandırma vapurundan inen 
Gazi Mustafa Kemal gibi sayısız Mustafa Kemal’lerin Anadoluya rüzgar olup, umut olup 
yayılışı, hürriyet ve istiklal tohumlarının tüm yurda serpilmesidir 19 Mayıs.  
 
Amasya’ya, Sivas’a, Erzurum’a, Ankara’ya, Afyon ve İzmir’e uzanan bir kurtuluş destanının 
baş yazgısıdır 19 Mayıs. Silahsız, parasız, teşkilatsız, umutsuz Anadolu’nun, zulme ve 
haksızlığa isyanı, iştahlı aç sömürgeci kurtların pençesinde kıvranan masum güvercinlerin 
barışı getirmek için kaplanlaştığı gündür 19 Mayıs. 
 
Yaşlı anaların, çocukların, kınalı kuzuların, er’siz kadınların, şehit babalarının bir karış vatan 
toprağını müdafa uğruna şehit olmaya ant içtiği, kurtuluşa kadar durmadan, uyumadan, 
yemeden, içmeden çalışmaya azmetmiş milletin ölümü hiçe sayarak özgürlük için ayağa 
kalktığı gündür 19 Mayıs. 
 
Fikirlerde başlayan, yüreklerde filizlenen, tüm yurda yayılan vatan sevdasıdır bugün. 
Karamsarlığın umuda, korkunun güvene, esaretin özgürlüğe döndüğü gündür bugün.  
 

Bugün, Mustafa Kemal’in halkına güvenerek çıktığı yolda, Çanakkale ruhunu yeniden 
yeşerttiği, Alparslan’ın, Mete’nin gözlerini yeşerttiği mukaddes bir gündür.  
 
Haçlı seferlerini aratmayacak aç gözlü düşman emellerinin, anayurdu savunmaya and içmiş 
Türk’ün çelik göğsünde yok olup gitmesinin ilk adımıdır bugün. Bugün karanlıkların 
aydınlanmaya başladığı, güneşin bir kez daha ve daha parlak doğduğu mübarek bir gündür.  
 
Tarih boyu esir düşmemiş, mertlikten taviz vermemiş, sadece barış için savaşan kahraman 
Türk’ün zulme baş kaldırısının adı olan 19 Mayıs, milletin tek yürek olup düşmanı İzmir’e 
sürmeye yemin ettiği gündür. 
 
Samsun, 23 Nisan’ların, 30 Ağustos’ların, 9 Eylül’lerin ilki, başı, başlangıcıdır.  
 
19 Mayıs, Samsun’dan İzmir’e uzanan kahramanlık destanının tarihe altın harflerle geçen 
mucizesi, inancı, imanıdır. 
 

Anadolu’nun yeniden vatan olmasının adıdır 19 Mayıs. 
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Türk’ün sönmeye yüz tutmuş bağımsızlık ateşinin, yok olmaya yüz tutmuş varlığının yeniden 
tarih sahnesinde parladığı en güzel gündür 19 Mayıs. 
 
19 Mayıs işin başı, yolun başı, kurtuluşun ilk adımıdır. 
 
Üç buçuk yıl boyunca Atalarımızın, analarımızın, dedelerimizin uyumadan, dinlenmeden 
vatan uğruna ter ve emek sarf ettiği o günler, zaferi getiren, kurtuluşu temin eden, 
Cumhuriyeti ve barışı yeniden Türk’e armağan eden kutsal bir savaştır. 
 
Bu savaş sadece silahla değil, yürekle, sevgiyle, umutla verilen bir savaştır. Bu savaş sadece 
muharebe alanlarında değil, devrimlerle sürecek fikri ve medeni alanlarda da verilen bir 
savaştır. Aydınlık yarınların, demokrasi ve Cumhuriyetin, eşitlik ve hürriyetin, barış ve 
huzurun teminatıdır bu savaş. 

 
Bu savaşta kalemler, silahlar, kürekler, sabanlar bir olup düşman mermilerini dize getirmiş, 
mermileri yavrusundan mukaddes sayan annelerin şefkat ve azmi düşmanın tüm umutlarını  
yerlere sermiştir. 
 
Tek serveti olan sarıkızını satıp askere mühimmat için veren dedeler, başlık parasını, hastane 
parasını, çeyizini vatan için harcayan fedakar insanlar, ekinini bırakıp askere giden babalar, 
okulunu yarıda kesip cepheye koşan gençler 19 Mayıs’ın sivil kahramanlarıdır. 
 
Askeriyle siviliyle tek yürek olup düşmana karşı koyan milletin haklı davasının zaferidir 19 
Mayıs. 
 
19 Mayıs, yıllar geçse de tükenmeyecek sevdanın adı, kurtuluşun yemini, milli misakın sınırı, 
Cumhuriyet tutkusu, egemenlik türküsü, millet olma bilinci, var olma savaşıdır. 
 
98 yıl sonra hala yanmakta olan bir ateştir 19 Mayıs. Gençliğin omuzlarında yükselen şanlı bir 
sancaktır bugün. 

 
Atalardan yadigar bu güzel vatanın, şanlı sancağın ayakta ve özgür kalacağına yemindir 19  
Mayıs. Savaştan siyasete, bilimden sanata, sanayiden spora, eğitimden ahlaka kadar her 
alanda aydınlık Türkiye’nin mührüdür 19 Mayıs. 
 
Bizlere bu günleri kanıyla, canıyla armağan eden, malını, servetini, emeğini, terini, kanını, 
canını esirgemeyen kahraman atalarımıza vefa borcumuzdur 19 Mayıs. 
 
Bizlere emanet Cumhuriyet’tir, özgürlük ve eşitliktir, namus ve haysiyettir 19 Mayıs.  
 
19 Mayıs, vatana borç, Türk’lüğe sadakat, Allah’a yemin, şehitlerimize verilen sözdür.  
 
Bu bayram, ağlamak değil, hatırlamak, hissetmek, kendine gelmek bayramıdır. Bu bayram, 19 
Mayıs ruhunu yeniden diriltmek, ışık ve umut olup bir daha Samsun’a çıkmak demektir. Bu 
bayram Mustafa Kemal’in askeri olmak değil, binlerce Mustafa Kemal olabilmektir.  
 

Bu özgür ve refah ortamı, Cumhuriyet erdemini, barış ve huzuru bizlere yüksek bedellerle 
armağan eden kahraman şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, başta ulu önder 
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Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, emeği geçen tüm merhumlarımıza 
minnet ve sevgilerimizle şöyle diyoruz; 
 
“Ey Türk mevcudiyetinin 20. yüzyıl korkusuz, fedakar kahramanları, Ey Kara Fatma’lar, Ey 
Sütçü İmam’lar, Ey şehit oğlu şehitler, Ey Mustafa Kemal Paşa’m! 
 
Yaktığınız bağımsızlık meşalesini söndürmeden muhafaza edeceğimize, al sancağı daha 
yükseklere taşıyacağımıza, vatanı ne pahasına olursa olsun koruyup yücelteceğimize, devrim 
ve ilkelerin yılmaz bekçileri olacağımıza, vatan ve Cumhuriyet uğruna canlarımızı seve seve 
feda edeceğimize, medeniyet, bilim ve adalet yolunda durmadan yürüyeceğimize, her birimiz 
birer Mustafa Kemal Atatürk olacağımıza namus ve şerefimiz üstüne yemin ederiz.”  
 
Bu yüce dilek ve ruh haliyle, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramınızı bir kez daha 

kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
 
Arz ederim. 
 
*** 
 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 
 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖREN KONUŞMA METNİ 
 
Sayın …. 
 
29 Ekim 1923 sadece Cumhuriyet’in doğum günü değildir. 
 
29 Ekim, asırlardır süren gerici zihniyetin, milli ve birlik olamamanın, Türk olma şerefini 
haykıramamanın son bulduğu gündür. 
 

29 Ekim, 15 Mayıs 1919’da başlayan zulüm ve dehşetin, savaşlarda yıllarca süren yokluk, acı 
ve gözyaşının, kan ağlamanın, elemli bekleyişin sona erdiği gündür. 
 
29 Ekim, umudun, umutlanmanın, var olmanın adıdır. 
 
Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare olan Cumhuriyet, erdemdir. İnsanca 
yaşamak ve milli egemenlik demek olan Cumhuriyet, düşünce serbestliği ve imkân demektir. 
Cumhuriyet, her alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyet, ahlâkî fazilete 
dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar 
yetiştirir. 
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927’de dediği gibi; 
 
“Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yükselmesi yolunda asırların görmediği 
muvaffakiyetlere erişti. Milletin eğilimlerini ve ihtiyaçlarını bularak ve öğrenerek onun refah 
ve inkişafı gereklerini gerçekleştirmekte Cumhuriyetin az zamanda elde ettiği neticeler, 

Cumhuriyet idaresinin milletimize hazırladığı istikbalin daha ne kadar parlak olduğunu 
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tahmin ettirmeye kâfidir. Asla şüphe yoktur ki, Cumhuriyetin müstakbel evlâtları, bizden 
daha çok müreffeh ve bahtiyar olacaklardır.” 
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına inancı tam olan Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin sonsuza dek yaşayacağına dair de inancı tamdır. 
 
“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle, medeniyet 
yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.” diyen Gazi Türk milletinin hissiyatına 
tercüman olmakla, çok ağır bedellerle sahip olunan bu kıymetin özellikle gençler eliyle ve 
istiklal ile birlikte müdafa ve muhafaza edileceğine olan inancını her fırsatta dile getirmiştir.  
 
Gençliğe hitabesinde, istiklal ve Cumhuriyet’i gelecek nesillere emanet eden Atatürk’ün bu 

muazzam eserine sahip çıkmak tüm gençlerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet, aydınlanmanın, 
karanlıklardan çıkmanın adıdır. 
 
Türkiye Cumhuriyeti, her mânası ile, büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli 
evlâtlarının demir ellerinde daima yükselecek, sağlamlaşacak, ebediyen yaşayacaktır.  
 
Çünkü Cumhuriyet bedelsiz kazanılmış değildir, zayıf da değildir. Bedeli kanla, canla ödenmiş 
bu Cumhuriyeti, ilelebet muhafaza ve müdafa için, yine ve daima kanıomızı, canımızı  feda 
etmekten çekinmemek boynumuzun borcudur. 
 
Türkiye Cumhuriyeti halkı, Cumhuriyet iledir ki tamamen çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle 
uygar bir toplum haline gelecektir. Bunun için lazım olan sadece “Kayıtsız şartsız” tabiriyle 
belirtilen egemenliği, milletin üzerinde tutmak, bu egemenliğin bir zerresini, sıfatı, ismi ne 
olursa olsun, hiçbir makama vermemek, verdirmemektir. 
 
Bu Cumhuriyeti korumak ve kollamak görevi gençlerde, Yeni nesli yetiştirmek, cumhuriyetin 
fedakâr öğretmen ve eğitimcilerindedir. Yeni nesil, tarihini öğrenmiş, düşmanlarını tanımış, 

inkılapların ruhunu hazmetmiş olanlarındır. Bu muazzam ve emsalsiz eserin kıymeti, ulusun 
mahareti ve fedakârlığı derecesiyle orantılı olacaktır. 
 
Bu yüzden Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli 
koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek başta aileler ve öğretmenler 
olmak üzere tüm vatandaşların görevidir. Milli egemenlikten taviz vermeden barışı 
savunmak, kültür ve terbiyeden vazgeçmeden çağdaşlaşmak, ilim ve bilimi nerede olursa 
olsun arayıp bulmak mesuliyeti tüm vatandaşlaradır. 
 
Demokrat, hür, medeni ve devletine sadık Türk milleti tarihte nasıl esir olmadıysa, devletsiz 
kalmadıysa bundan sonra da esir olmayacak, devletsiz kalmayacaktır. lakin bunun için tek bir 
şeye ihtiyaç vardır; çalışkan olmak. 
Muhtaç olunan güç ise damarlardaki şehit kanıyla şereflendirilmiş asil kanlarda mevcuttur.  
 
Bugünlerimizi bizlere armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, halen 

Cumhuriyeti müdfa uğrunda sınırlarda, yurt içi ve dışında mukaddes görevlerini sürdüren 
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Mehmetçiklere sevgilerimi sunuyor, Medeni Türk Cumhuriyeti’nin her alanda ilerlemesi için 
ter döken tüm yurttaşlarımızı saygı ile selamlıyorum. 
 
Arz ederim. 
 
*** 
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONUŞMA METNİ 
 
“Yüce Önder Atatürk, 
 

Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini 
sağlamlaştıran Büyük Zaferin …… yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanı içinde 
huzurunda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
 
Senin ve silah arkadaşlarının gerçekleştirdiği bir mucizenin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve belirlediğin temel nitelikleri, bugün ve 
gelecekte koruma, kollama, azim ve kararlılığımız bu uğurda ettiğimiz yemindeki inancımız 
gibi sürmektedir. 
 
En zor şartlarda ülkesini, zulümden, felaket ve sıkıntılardan kurtarmış olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri, çağın ihtiyaç duyduğu niteliklerle donanmış olarak yurdunu ve ulusunu iç ve dış 
her türlü tehlikeye karşı koruma ve kollama görevini hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yerine 
getirmektedir. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri arkasında Yüce Türk ulusundan aldığı destekle ; bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Anayasada kendisine verilen hak, görev ve yetkiler dahilinde, üniter 
devlet ve ulus kimliğinden taviz vermeden TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN BÖLÜNMEZ 

BÜTÜNLÜĞÜ VE BEKASI için yorulmadan çalışmaya devam edecektir. 
 
Bu kutsal görevi yerine getirirken ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle, işaret ettiğin 
uygarlık yolunda kararlı ilerleyişimizi sürdüreceğimizden asla şüphen olmasın.  
 
Sayın Kaymakamım, Komutanım, Belediye Başkanım, Değerli ….’lılar,  
 
…. ncı yıldönümünü ilk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden aynı duygularla 
kutladığımız 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal’in önderliğindeki yüce Türk 
ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, 
ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu Zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir 
askeri deha kabul ettiği Ulu Önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Anadolu 
da sağlanan Milli Birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır.  
 
Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden 
işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusu’nun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir.  
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Anadolu halkı tek bir yumruk olarak, dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar 
içersinde büyük fedakârlıklarla verdiği kurtuluş savaşında, en son başkomutanlık meydan 
muharebesini de kazanarak kesin zafere ulaşmıştır. 19 Mayıs 1919 ‘da başlatılan Kurtuluş 
savaşıyla, istilacı düşman ordusuna üst üste darbeler vurulmuş, ancak yurdumuz içerisinde 
ilerleyen düşmanın vatanın bağrından atılabilmesi için sıra kesin sonuçlu bir harekâta 
gelmiştir. “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolası ile başlayan muharebede elde edilen bu büyük zafer, 
Türk’ün bağrına dayanan hançerin Ulus’ça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek 
isteyenlerin dize getirilmesi destanıdır” 
 
Başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve Onun silah arkadaşları 
olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına 
görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatlarını yitiren vatandaşlarımızı 

saygı ve rahmetle anıyoruz. 
 
Zafer Bayramı ve TSK günümüz Kutlu Olsun. 
 
Saygılar sunarım. 
 
*** 
 
9 EYLÜL 1922 İZMİR’İN KURTULUŞU 
 
9 EYLÜL İZMİR’İN KURTULUŞU KONUŞMA METNİ 
 
Sayın …., sevgili ….. 
 
Bugün 9 Eylül. İzmir’in ve Anadolu’nun düşman işgalinden, zulüm ve göz yaşından, namus ve 
ahlak yoksunlarından, bitmeyen zalim ideallerinden, kirli postallarından, hunharca yapılan 
katliamlardan kurtuluşun yıl dönümü. 

 
Bugün 9 Eylül. Kahraman Türk ordusunun 26 Ağustos 1922’de başlayan destansı 
taarruzunun, yiğit ve mert Türk askerinin şehadet arzusunun, Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün askeri dehasının, kadınıyla erkeğiyle koca bir Ulus’un var olmak ve esaretten 
kurtulmak için canını ortaya koyuşunun ve dünyaya dudak ısırtan mücadelesini zaferle 
taçlandırışının yıldönümü. 
 
Kutlu olsun. 
 
Sevgili ……, sayın …… 
 
9 Eylül asla sadece bir kurtuluş günü değil, bir topyekun savaşın taçlandırılışıdır. 
 
9 Eylül sadece İzmir’in değil, tüm Anadolu’nun ve hürriyetin kurtuluşudur. 
 
9 Eylül sadece toprakların kurtuluşu değil, namusların, ahlakların, hanelerin, ezanların, üzüm 

bağlarının, göklerde dalgalanan şanlı bayrakların, genç kızların, yaşlı annelerin, şehit kanıyla 
sulanmış tüm Yurt topraklarının kurtuluşudur. 
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9 Eylül olmaz denen Kurtuluş savaşının oluşu, kazanılamaz denen taarruzun zaferi, aşılmaz 
denen mevzilerin aşılması, ayağa kalkamaz denen Türk Milletinin dirilişi, haykırı şı, Allah ve 
vatan yolunda şahlanışıdır. 
 
9 Eylül “İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün inancı, azmi, vatan 
sevgisi, dehası ve kahramanlığıdır. 
 
9 Eylül, yurt topraklarına göz diken, kirli emellerini taciz, tecavüz ve katliamla rla, hile ve 
ihanetle yerine getirmek isteyen zalimlerin, yayılmacı hayalcilerin, ülke topraklarını gelir 
kapısı görenlerin yenilgisidir, emel ve arzularından vazgeçişidir. 
 
Çanakkale’yi geçirtmeyen kahraman Türk ordusunun inancı ve kudretiyle vatanına sahip 

çıkışıdır 9 Eylül. 
 
9 Eylül unutulan Türk’lüğün yeniden hatırlanışı, varoluş yemini, esaret tanımaz Türk’ün tarihe 
damgasıdır. 
 
9 Eylül çocuklarımıza hür ve bağımsız bir Türkiye bırakma yeminidir.  
 
9 Eylül sonsuza dek sürecek Atatürk sevdasının ve ilkelerinden vazgeçmeme ahdinin adıdır. 
 
Bugün hür okunan ezanların, eğitim veren okulların, özgürce alınan nefeslerin ilk günüdür 9 
Eylül. 
 
Yaşlı anaların gözyaşını silen, şehitlerin ruhunu serinleten, mazlumların yüzünü güldüren 
gündür 9 Eylül. 
 
Bu güzel ve onur dolu günü bizlere armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve 
dava arkadaşları olmak üzere, emeği, teri, inancı, gayreti geçen tüm büyüklerimizi rahmet, 

minnet ve şükranla anıyoruz. 
 
Bu Millet, bu topraklar bir daha 9 Eylül’lere muhtaç kalmayacaktır. 
 
Bu topraklar bir daha düşman postalları ile çiğnenmeyecektir. 
 
Bu bayrak br daha asla inmeyecek, gururla dalgalanmaya devam edecektir. 
 
Bunun için tek bir şeye ihtiyacımız vardır; Atatürk yolundan ayrılmadan çalışmak ve çalışkan 
olmak. 
 
Kurtuluş savaşının incisi, Atatürk ilke ve inkılaplarının ilk adımı olan bu mutlu gün yeniden, 
hepimize kutlu olsun. 
 
Yaşasın Türk Milleti. 
 

Saygılarımla. 
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*** 
 
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ 
 
GAZİLER GÜNÜ KONUŞMA METNİ  
 
Sayın …… 
 
Değerli………… 
 
Saygıdeğer…………ve eli öpülesi gaziler, 
 
Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasını müteakip, Başkomutan Mustafa  Kemal 

ATATÜRK’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile mareşallık rütbesi ve gazilik 
unvanının verilmesinin …..nci yıldönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. 
 
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinde ve İç Güvenlik Harekatı sonucunda kazanılan 
gazilerimizi onurlandırıldığımız gündür. 
 
Gaziler Günü, canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olsun. Bizi bu mutlu günle 
onurlandıran herkese şükranlarımızı sunarız. 
 
Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal 
değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız.  
 
Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit 
nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. 
 
Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki en büyük önemi, Ulu Önder M.Kemal ATATÜRK’ün 19 

Eylül 1921’de TBMM tarafından gazilik ünvanı tevcih edilmesi üzerine söylediği şu ifadelerde 
yer almaktadır. 
 
“Kahraman Türk Ordusu; sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından 
takdimine delalet eden bu ünvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın 
en büyük iftiharı olarak taşıyacağım. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez 
bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, 
Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını 
yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek mil li görevimizdir. 
 
Vatanımızın kurtuluşunda düşmanla amansız mücadele eden malül veya gazi olarak hayat 
mücadelesi veren bu değerli şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin 
tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir.”  
 
Gazi ATATÜRK’ün bu sözleri, gazilerimizin tescil edilmiş en büyük gurur ve teminatıdır. Aynı 
zamanda ATATÜRK’ün bir vasiyeti olarak kabul edilmelidir. 
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Bu günde bizlerle beraber olarak mutluluğumuzu paylaşan sizlere tüm gaziler adına teşekkür 
ederim. 
 
Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için 
toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında 
saygı ile eğilir, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarım.  
 
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİ VE ŞEHİTLERİMİZİ ANMA GÜNÜ  
 
ÇANAKKALE ZAFERİ KONUŞMA METİN ÖRNEĞİ 
 
Sayın …, sevgili … 
 

Bugün tarihi şan ve şerefle dolu Kahraman Türk ordusunun, Çanakkale’ye dayanan güçlü 
deniz kuvvetlerine karşı verdiği kahraman mücadelenin zaferle bitişinin yıldönümüdür. Yine 
bugün Çanakkale’de şehit düşen kahraman Türk evlatlarını anma günüdür. Yani bugün hem 
bir zafer sevinci hem bir şehit ağıtıdır. 
 
Sevgili …., 
 
Çanakkale, Birinci Dünya savaşında Çanakkale boğazından geçip evvela İstanbul’a ve oradan 
Rusya’ya geçmek isteyen işgal kuvvetlerinin, işbirliği ve büyük bir iştah içinde önce sularımıza 
ve sonra sahillerimize yaptığı saldırıların püskürtüldüğü, vatanın kahraman evlatlarının can 
siperane fedakârlıkları ile korunduğu müstesna bir savaşın adıdır. 
 
Düşmanın kirli emellerini boğazın serin sularında boğan Türk Ordusu, aynı düşmanı kara 
savaşlarında da mağlup etmiş, ancak topraklarımızı kirletmelerine müsaade etmemişti. 
 
Atatürk gibi bir deha Komutan emrinde, mermisi kalmadığı halde süngüyle taarruz eden, az 
sonra öleceğini bile bile ‘Allah, Allah’ nidalarıyla düşmana taarruz eden bu vatan evlatlarının 

imanı, hem savaşı kazandırmış ve hem de Serv sonrası işgal edilen Vatan topraklarının geri 
alınması için yapılan Kurtuluş Savaşına ilham kaynağı olmuştur. 
 
Çanakkale bu yüzden mühimdir, tarihtir, destandır, kahramanlık abidesidir. 
 
Dünya savaşının seyrini, Avrupa siyasi tarihini, Rusya siyasi yaşamını kökünden etkileyen bu 
savaş, aynı zamanda İstanbul’un işgalini geciktiren, bitti denilen Türk ordusunun 
kahramanlığını dünyaya ispat eden eşsiz bir galibiyettir.  
 
Bu savaş gençlerin, on beşlik askerlerin, kınalı kuzuların savaşıdır. 
 
Bu savaş, mermilerin havada çarpıştığı, şehitlerin ancak ateşkesler ile toplanabildiği, karşılıklı 
siperlerin ses mesafesinde olduğu, dünya tarihinde eşine az rastlanan bir savaştır. 
 
Bu savaş, çok uzak diyarlardan gelen askerlerin, tanımadıkları topraklarda, bilmedikleri 
Türk’e karşı verdikleri savaştır.  
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Bu savaş Mustafa Kemal Atatürk’ü tarih sahnesine en etkili şekilde çıkartan ve milletine olan 
inancını pekiştiren, aylar sonra İstanbul’un işgalinde düşman gemilerine bakıp ‘Geldikleri gibi 
giderler’ dedirten azmin perçinlendiği savaştır. 
 
Çanakkale erkeği kadınıyla, askeri siviliyle, Ulus’un tek yürek olup, doğulu ve batılısıyla yan 
yana savaştığı tarihin adıdır. 
 
Çanakkale geri dönmeyi düşünmeyenlerin, taarruz etmeye değil, ölmeye koşanların savaşıdır.  
 
Tüm şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları şad olsun. 
 
Onlar bize bu müstesna vatanı yurt diye bırakanlar. Onlar onbeş yaşında vatan için ölmeye 
koşanlar. Onlar bomba ve mermi yağmuru altında uykusuz, bitap savaşanlar. Onlar, 

kahramanlar. 
 
Bu müstesna gün münasebetiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha anıyor, Çanakkale zaferinin destansı 
kahramanlığını bize yaşatan evlatlarımızı sevgi ve şükranla yad ediyoruz.  
 
Çanakkale zaferi yıldönümü hepimize kutlu olsun. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin.  
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