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ÖNSÖZ 
 
Dünyanın ve ülkemizin en güzel şehirlerimizden birisi 
olan Antalya’da yaşayacaksın ve şiir yürekli olacaksın da 
bu güzel yöreyi dile getiren şiirler kaleme almayacaksın, 
olur mu? Elbette, olmaz ! Bizatihi kendisi dört dörtlük 
muhteşem bir şiir olan bu şiir, her yönüyle, her iklimi, 
her şekliyle ve çevresiyle asırlar boyunca nice şairlere 
ilham vermiş, nice şiir aynasında kendi güzelliğini 
seyretmiştir.  
 
Bir yanında masmavi Akdeniz, öte yanında görkemli Bey 
Dağları bulunan bu şehir, gecesiyle, gündüzüyle, 
doğasıyla, tarihiyle, kumuyla, güneşiyle, havasıyla, 
suyuyla; hasılı her hâliyle şehirler içinde taçlanmış bir 
şehirdir ki şiirlerin en güzeli ona yakışır. Türküler ona, 
şarkılar ona…  
 
Yüce Yaradan’ımızın bizlere sunduğu bu harikalar 
harikası şehir de yaşamanın hazzına varmış, onunla gurur 
duyan, övünen bir şair-yazar olarak; portakal ve limon 
çiçeği nefesini ciğerlerine çeken bir sevdalısı olarak biz 
de bu kenti anlattık; bu kenti yaşadık, yazdık. 
 
Elbette bu güzeller güzeli Antalya’mızı ve çevresini, 
sahip olduğu bütün değerlerini gözümüzün bebeği gibi 
korumak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu nadide 
tabloyu bizden sonra da şiirlerine konu olarak seçecek 
nice şairler, öykü yazarları çıkacaktır. Biz, onlar arasında 
bir garip sevdalı olarak minicik yer alırsak bile kendimizi 
mutlu sayarız. Saygılarımla… 
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ANTALYA SPOR MARŞI 
 
Çıkmış Akdeniz’ den dalgalar gibi 
Geliyor, geliyor şimşek geliyor... 
Kırmızı, beyazlı bayraklar gibi 
Geliyor, geliyor şimşek geliyor... 
 
Antalya seninle gurur duyacak, 
Her maçın sevinçle dolup taşacak, 
Peşpeşe golleri şimdi atacak 
Geliyor, geliyor şimşek geliyor... 
 
Peşpeşe golleri atacak şimdi, 
Zafere zaferler katacak şimdi, 
Bir şimşek misali çakacak şimdi 
Geliyor, geliyor şimşek geliyor... 
 
Antalya seninle gurur duyacak, 
Her maçın sevinçle dolup taşacak, 
Peşpeşe golleri şimdi atacak 
Geliyor, geliyor şimşek geliyor... 
 
Sözler : Mustafa CEYLAN 
Beste :Gültekin ÇEKİ 
Makam: Nihavent 
         Usül : Sofyan 
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ANTALYALI GÜZEL 
 
Saçların dalgalı Akdeniz gibi 
Antalyalı mısın söyle be güzel ? 
Bu deli kalbimin sensin sahibi 
Antalyalı mısın söyle be güzel ? 
 
Şelale benzeri gümbür gümbürsün 
Mor dağlar, bulutlar kadar özgürsün 
Deniz kıyısında ne düşünürsün ? 
Antalyalı mısın söyle be güzel ? 
 
Gözlerin yeşille mavi arası 
Yüreğin sevginin çiçek serası 
Sessiz ağlamanın şimdi sırası 
Antalyalı mısın söyle be güzel ? 
 
Gülüşün yakışır elma yanağa 
Vur dudak mührünü şu geçen çağa 
Dikmişsin gözünü neden uzağa ? 
Antalyalı mısın söyle be güzel ? 
 
Afrodit çıldırır seni görünce 
Dünya toz dumandır kalbe girince 
Acaba ne dersin Ceylan sarınca ? 
Antalyalı mısın söyle be güzel ? 
 
Şiir:Mustafa CEYLAN 
Beste : Şenol YAĞAR 
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BİR ŞARKISIN ANTALYA 
 
Ruhumuzu okşayan, 
Sevgileri taşıyan, 
Gönüllerde yaşayan 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Gonca gonca güllerde, 
Çiçek çiçek dallarda, 
Sana tutkun dillerde 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Buram buram özlenen, 
Sevildikçe nazlanan, 
Asırlarca söylenen 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Aşkınla kalbimizde, 
Masmavi Akdeniz’ de, 
Her zaman dilimizde 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Torosların başında, 
Damlayan göz yaşında, 
Sevenlerin düşünde 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Mustafa CEYLAN 
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BULUŞALIM ANTALYA’ DA 
 
Sevdiceğim, iki gözüm 
Buluşalım Antalya’ da. 
Ağlamasın, gülsün yüzün 
Buluşalım Antalya’ da. 
 
Dinsin artık göz yaşımız, 
Bahara dönsün kışımız, 
Çiçek çiçek, yıldız yıldız 
Buluşalım Antalya’ da. 
 
Zaman geçmeden haydi ! 
Ömür bitmeden gayri, 
Yeşil yeşil, mavi mavi 
Buluşalım Antalya’ da. 
 
Tut elimden can çiçeğim, 
Tut bir tanem, tut meleğim ! 
İki gözüm, sevdiceğim 
Buluşalım Antalya’ da. 
 
Dolunayı seyredelim, 
Sarılalım, dans edelim. 
Haydi canım, gel gidelim ! 
Buluşalım Antalya’ da. 
 
Mustafa CEYLAN 
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TOROSLARA GİDERİM 
 
Toroslara ala-bahar gelince 
Yaylalara göçüversem olmaz mı ? 
Dudağımda allı turna türküsü, 
Derelerden geçiversem olmaz mı ? 
 
Yıllar süren dertlerimi bitirse, 
Sinesinde duman duman yatırsa, 
Seher yeli yâr kokusun getirse, 
Koklayınca, uçuversem olmaz mı ? 
 
Yıldız yıldız obaların, yurtların, 
Burcu burcu gevenlerin, otların 
Serçelerin, çakalların, kurtların 
Her birini seçiversem olmaz mı ? 
 
Beni benden alır gider bir çiğdem, 
Bu şehirde işim nedir bilemem ? 
Karlı dağlar hem aklımdır, hem gövdem 
Kar suyunu içiversem olmaz mı ? 
 
Siliversem başımdaki ak’ ları, 
Şahin olup parsellesem gökleri, 
Yokuşlara doğru kılcal kökleri 
Yer altından saçıversem olmaz mı ? 
 
Yavuklumun saçı durur koynumda, 
Hasreti var bıçak bıçak boynumda, 
Gümbürdeyen ormanlara, sonunda 
Yüreğimi açıversem olmaz mı ? 
Mustafa CEYLAN 
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TUFAN BABA 
 
Toroslara bahar gelmiş 
Gel gidelim Tufan Baba. 
Gün vurdukça kar erimiş 
Gel gidelim Tufan Baba. 
 
Gürül gürül akar sular, 
Meleşir cümle kuzular. 
Çobanları kaval çalar, 
Gel gidelim Tufan Baba. 
 
Çağırıyor sarı çiğdem, 
Çiçeğini açmış badem, 
Bu kadar hasretsin madem ?! 
Gel gidelim Tufan Baba. 
 
Anlarsın dağın dilini, 
Bilirsin bağın gülünü, 
Bekletme kızı, gelini 
Gel gidelim Tufan Baba. 
 
Geldi işte ala-bahar, 
Ayasa’ dır sevdalı yâr. 
Kurtlar, kuşlar bile duyar 
Gel gidelim Tufan Baba. 

 
Not: Ayasa, Toroslarda doğa harikası 

         Bir yer adı. 
 Bakınız: “Torosların Türküsü” 
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TOROS AKŞAMLARI 
 
Toroslarda başka olur akşamlar, 
Uyumazsın, sabahları tez gelir. 
Tepenizde öpüşür de yıldızlar, 
Sanırsınız, bir edalı kız gelir. 
 

Çeşmelerde güp güp eder suları, 
Bal doldurur peteğine bir arı. 
Silersiniz göz yumunca yılları 
Rüyânıza ceylan ceylan göz gelir. 

 
Ulu kuşlar, seslenir de korkutur 
Yeller eser, uğultular ürkütür. 
Sazlar çalar Karac’oğlan türküdür 
Dilinize türlü türlü söz gelir. 

 
Işığıyla gökte güler ay dede, 
Efsunlanmış gölge akar derede. 
Bir beşikte sallanırken son bebe, 
Anasına, suna boylu kız gelir. 

 
Kucak açan hayâlettir ağaçlar, 
Çiğdemlere gebe kalır yamaçlar. 
Su yerine süt doludur bakraçlar 
Bir içseniz, yokuş bile düz gelir. 

 
Torosların akşamları başkadır, 
Karlı dağın uyanışı aşkadır. 
Yayla yayla sevdaları başlatır; 

         Ceylan gözden, cilve gelir, naz gelir. 
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ANADOLUM SANA DOYMADIM 
 
Başak ile, burçak ile, ot ile 
Düğün yaptım, kiraz ile, dut ile 
Kına yaktım, gelin aldım, at ile 
…………..Sağdıç oldum, döne döne oynadım 
…………..Anadolu’m sevdim seni doymadım. 
 
Giresun’ da, Alanya’ da gülen ses 
Karanlığı parça parça bölen ses 
Heybelerden, kovanlardan gelen ses 
…………...Başka bir ses, can evimde duymadım 
…………...Anadolu’ m sevdim seni doymadım. 
 
Toroslarda dağı delen bir türkü 
Erciyes’ in başındadır ak örtü, 
Manavgat’ ta göğe çıkan gürültü; 
…………...Dilim dilim portakalı soymadım, 
…………...Anadolu’ m sevdim seni doymadım. 
 
Dört yanında, dört bir mevsim oynaşır 
İnsanların birbirine kaynaşır, 
Büyük kentler her köyümden iz taşır. 
…………...Ocağında fokur fokur kaynadım, 
…………...Anadolu’ m sevdim seni doymadım. 
 
Ben sendeyim, sen bendesin, ikimiz 
Tarlalarda, bahçelerde tek BİR’ iz 
Çotuk çotuk, incir incir ve ceviz 
…………...Dallarını çiçek çiçek saymadım 
…………...Anadolu’ m sevdim seni doymadım. 
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ŞEHİR VE BEN 
 
Dev gibi apartmanlar yüreğime oturmuş, 
Hep bu şehir yüzünden, içiyor içiyorum. 
Benim gibi sevenler, benim gibi olurmuş 
Agora Meyhanesi hep seni seçiyorum. 

Ömrümü kaldırımlar eritir damla damla, 
Kaldırımlara düşte, yalnız kalarak ağla. 
Arkamdan ister ağla, istersen mendil salla 
Sen beni sevmesen de, ben seni seviyorum. 

Hasretim maviliğe, uçsuz bucaksız suya 
Hasretim yeşilliğe, kuşlar düştü pusuya, 
Hasretim sevgiliye, kollarımda uyuya 
Can verir kollarımda, can verir biliyorum. 
         Soğuk, ıssız, başıboş, gördüğüm şu betonlar, 
         Hasreti senden bana taşıyan şu vagonlar, 
         Bizim olacak bizim, biliyorum yarınlar 
         Yarınlardan sevgilim, sana sesleniyorum. 
Çileli insanlarla dopdoludur duraklar, 
Gecelerin içinde, dosttur bana direkler, 
Her ışığın altında, aşkı arar yürekler 
Nice loş ışıklarda, gülüp eğleniyorum. 
     Ben bu kentin peşinde, bu kent benim peşimde 
      Saklısın biliyorum, saklısın göz yaşımda 
      Sevdiceğim seninle, sevdiceğim düşümde 
      Vallahi sevdiceğim, seninle evleniyorum. 
Yollarda arabalar, taksilerde gelinler, 
Bu şehir yüreğimde, sokak sokak serinler. 
Bir ayna misalidir gözlerimde vitrinler, 
Seni görmesem eğer, seni; deliriyorum. 
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DÜNYA İÇİNDE DÜNYA 
 
Irmaklardan denizlere akar su 
“Ak ! Ak !” diyen bir dünya var içinde. 
Bulut olur sonra göğe çıkar su 
“Çık ! Çık !” diyen bir dünya var içinde. 
 
Suda balık, balıkta göz parlıyor 
Bir derede yüz bin hayat kaynıyor, 
Balık suya, dere kime oynuyor ? 
“Oh ! Oh !” diyen bir dünya var içinde. 
 
Hıçkırıp duruyor sararan yaprak, 
Yağmuru bekliyor yaprakla toprak. 
Gül dalı şebneme süslü salıncak 
“Hah ! Hah !” diyen bir dünya var içinde. 
 
Kar düşmüş, sırrını saklamış buzlar, 
Şadırvanda güvercindir susuzlar, 
Su bekleşir dışı yeşil karpuzlar 
“Ah ! Vah !” diyen bir dünya var içinde. 
 
Asma dalı salkımlardan eğilmiş, 
Sanki üzüm ona göre değilmiş. 
Yorulmuş, terlemiş bana bak demiş 
“Bak ! Bak !” diyen bir dünya var içinde. 
 
Mavi göğe bir merdiven kurmalı, 
Bulutları birbirine vurmalı... 
Çeşme bekler, ceylan gözlü sürmeli 
“Hak ! Hak !” diyen bir dünya var içinde. 
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DAĞLARIM 
                                 -Üstad Bestekâr Gültekin ÇEKİ’ ye... 

Her zaman karşımda duruyorsunuz, 
Kara gözlü yârim oluyorsunuz, 
Sanki yüreğimi görüyorsunuz, 
 Sizin gibi bende sesiz ağlarım, 
 Derdimin ortağı yüce dağlarım. 
Kar yağdı başıma size benzedim, 
Nazlı yârin yollarını gözledim, 
Neden ağlarsınız, bir şey mi dedim ? 
 Sizin gibi bende sesiz ağlarım, 
 Derdimin ortağı yüce dağlarım. 
Gün doğar, gün batar ne diyorsunuz  ? 
Beni buralarda eğliyorsunuz, 
Her saat karşımda ağlıyorsunuz, 
 Sizin gibi bende sessiz ağlarım, 
 Derdimin ortağı yüce dağlarım. 
Pamuk bulutlara değer başınız, 
Sineme eş oldu dertli döşünüz, 
Mavi denizlere akar yaşınız, 
 Sizin gibi bende sessiz ağlarım, 
 Derdimin ortağı yüce dağlarım. 
Rüzgârınız yâr kokusun getirir, 
Getirir de zindanlarda yatırır, 
Bu ayrılık billâh beni bitirir, 
 Sizin gibi bende sessiz ağlarım, 
 Derdimin ortağı yüce dağlarım. 
Efkâr basar şu gönlümü del’eder, 
Yeter çektiklerim bu kadar yeter, 
Yayla gülü yârim gözümde tüter, 
 Sizin gibi bende sessiz ağlarım, 
 Derdimin ortağı yüce dağlarım. 
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ELMALI’ DA YAZ BAŞKADIR 
 
Geceleri yıldız dolu 
Yaz başkadır Elmalı’ da. 
Çiçeklenir cümle dalı, 
Yaz başkadır Elmalı’ da. 
 
Yağmur yağar mor buluttan, 
Ballar damlar kara duttan, 
Yüz bin üzüm bir çubuktan 
Yaz başkadır Elmalı’ da. 
 
Al, yeşildir elma dalı, 
Petek petek kovan balı, 
Onu seven olur deli, 
Yaz başkadır Elmalı’ da. 
 
Yaylasında sular akar, 
Dağlarında kekik kokar, 
Sinan Ümmi dağa bakar, 
Yaz başkadır Elmalı’ da. 
 
Hendeklerden akar sular, 
Apansız biter uykular, 
Şahlanır güzel duygular, 
Yaz başkadır Elmalı’ da. 
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SİNAN ÜMMİ 
 

Dil ehlinin mimarısın 

Özü güzel Sinan Ümmi. 
Dost şehrinin serdarısın 
Sözü güzel Sinan Ümmi. 
 
Hayat acı, ölüm gerçek ! 
Kur’ an kutsal, büyük ölçek. 
Gönüllerde bahar, çiçek; 
Yazı güzel Sinan Ümmi. 
 
Her cümlesi hikmet ile 
Yol gösterir sohbet ile, 
Arıtıyor içten çile 
Özü güzel Sinan Ümmi. 
 
Ağu şerbet aşk içiyor, 
Yıllardır hasret biçiyor, 
Bakışları nur saçıyor 
Gözü güzel Sinan Ümmi. 
 
Güneydeki Türk’ün tuğu, 
Öyle güzel, sanki kuğu; 
Dertlilerin baş koyduğu 
Dizi güzel Sinan Ümmi. 
 
Hakikatler gizli sırda, 
Durur sırrı, bin asırda 
Dosta giden tüm yollarda 
İzi güzel Sinan Ümmi. 
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ELMALI 
 

Bahçesinde bülbül öter, gül biter 

Cana candır, cümle derde o yeter. 
Hasret kalsam gözlerimde hep tüter, 
Büyük aşkın beni benden almalı, 
Her şeyimsin, vatanımsın Elmalı... 
 
Sinan Ümmi dağı tutar eliyle, 
Abdal Musa dua eder diliyle, 
Ömer Paşa kubbe kubbe gülüyle 
Umut olur. Dostum umut olmalı, 
Her şeyimsin, vatanımsın Elmalı... 
 
Teke Bey’ i çarşısında geziyor, 
Tarih senin destanını yazıyor, 
Dert kısalıp sevinç sende uzuyor 
Sevinç bizim içimize dolmalı, 
Her şeyimsin, vatanımsın Elmalı... 
 
Elma, armut, şeftalinle kayısı, 
Meyvelerin bilmem kaçtır sayısı ? 
Ben olayım güzellerin dayısı, 
Düğün olur, aşık saza vurmalı, 
Her şeyimsin, vatanımsın Elmalı... 
 
Yeşil sende öyle güzel duruyor, 
Ay güneşi, güneş seni sarıyor. 
Senden çıkan gene sana varıyor, 
Ayaklarım yollarını bulmalı, 
Her şeyimsin, vatanımsın Elmalı... 
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ÖMER PAŞA 
 
Yüzyıllara kafa tutan yapıyı 
Dikivermiş, Elmalı’ nın içine. 
Sinan Ümmi tutup yedi iklimi 
Çekivermiş, Elmalı’ nın içine. 
 
 Ruh gizlemiş soğuk taşa, 
 Ömer Paşa, Ömer Paşa... 
 
Yıkamamış ne yangınlar, ne deprem 
Büyük mâbed, ilim yuvam, medresem. 
Desen desen inancımı hendesem 
Dikivermiş, Elmalı’ nın içine. 
 
 Şekil vermiş soğuk taşa, 
 Ömer Paşa, Ömer Paşa. 
 
Revnaklıdır kesme taşlar üst üste, 
Kubbesinden dua gider o Dosta, 
Toplamışken duyguları bir tasta 
Ekivermiş, Elmalı’ nın içine. 
 
 Ateş atmış soğuk taşa, 
 Ömer Paşa, Ömer Paşa. 
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AKSEKİ’ YE GEL !.. 
 
Yaz, bahar olunca cennettir dağlar, 
Burcu burcu kokan Akseki’ ye gel ! 
Üzüm üzüm dile geliyor bağlar, 
Her mevsim çağıran Akseki’ ye gel ! 
 
Göktepe yaylası, Irman Vadisi 
Yaban keçisiyle, tavşan, kedisi 
Çağırır kendine bizi hepisi 
Her daim haykıran Akseki’ ye gel ! 
 
Yarpuz, Cevizli’ si, Üzümdere’ si 
Geriş, Bademli’ si, Alaçeşme’ si, 
Her köyü bekliyor, bütün herkesi 
Sesini duyuran Akseki’ ye gel ! 
 
Yaz, bahar olunca durur mu adam ? 
Haydi gel, bu güzel yurdunsa madem ? 
Tutuşup el ele yaylaya gidem 
Ruhunu doyuran Akseki’ ye gel ! 
 
Yaz, bahar olunca açıyor gülü, 
Gülden ayrılınca oluruz deli. 
Düşüp te sevdaya aşıp engeli 
Hep seni bekleyen Akseki’ ye gel ! 
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SÖBÜCE 
 
Bunca yörük birlik olsun, bir olsun 
Koca çadır yaylamıza kurulsun, 
Çifte davul gümbür gümbür vurulsun 
Düğün olsun... Oynar gelin-görümce 
Düğün, bayram, özgürlüktür Söbüce. 
 
Kuzularım su başında meleşsin, 
Yiğitlerim su başında güreşsin, 
Benim için sönmeyecek güneşsin, 
Hasretini çektim, çektim ömrümce 
Dağ havası, ot yeşili Söbüce... 
 
Akşam olur, yıldızları sayarım, 
Sabah olur, kaval sesi duyarım, 
Uğruna ben, şu canımı koyarım, 
Süslüyorsun rüyamızı her gece, 
Kekik kokan süt gibisin Söbüce... 
 
Devlet kurmuş ay yıldızlı çadırı, 
Dua dua boz Musa’ nın yatırı, 
Yörük olan bilir hâli- hatırı 
Aşık olur herkes seni görünce, 
Çam kokulu pınar suyu Söbüce... 
 
Burcu-burcu yarpuz kokar pınarın, 
Göğe yakın bulutlarda dağların, 
Yıllar yılı özlem duymuş Ceylan’ ın, 
Seni sevmeyenler, zavallı cüce 
Hasretimiz, sevdamızsın Söbüce... 
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AKSEKİ 
 
Kardelen çiçeğin gönlümde açar, 
Yüreğim bir kuştur yaylanda uçar, 
Güllerin düşümde kokular saçar, 
Her mevsim içimde büyür hasretin, 
Alır beni benden güzel Akseki’ m... 

“Gidengelmez Dağı”n, üzümlü bağın 
Tarihler dar gelir, destandır çağın, 
Adını anıyor çılgın dudağım 
Senin için göğe açık ellerim, 
Hasretim, vurgunum sana Akseki’ m... 

Dağlarında avcı olur gezerim, 
Sularında çocuk olur yüzerim, 
Sevdalınım yalnız seni yazarım, 
Şimdi rüzgârını arar gözlerim, 
Tek sana hasretim, sana Akseki’ m... 

Gezdim gene turistlerle köyünü, 
Toroslarda içtim soğuk suyunu, 
Özlemişim burcu burcu kokunu, 
Sen diye açıyor gonca güllerim, 
Yalnız seni sevdim, seni Akseki’m... 

Mağaran var, turistleri çekiyor, 
Yaban keçin melil melil bakıyor, 
Bu hasretlik yüreğimi yakıyor, 
Özlem çiçeğini açar dallarım, 
Çiçeksin beynimde canım Akseki’ m... 

Balığını kiremitte pişirdim, 
Senden ayrı kaldım, yolu şaşırdım. 
Sevenleri yollarına düşürdüm 
Seni, yalnız seni özlerim, 
Çağır beni, çağır beni Akseki’ m... 
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TOROSLARA GİDEYİM 
 
Tutmayın ellerimi, 
Toroslara gideyim. 
Koparman güllerimi 
Toroslara gideyim. 
 
Buz gibidir ayranım, 
Dağlar benim bayramım, 
Sevdalıyım, hayranım 
Toroslara gideyim. 
 
Gürül gürül dereler, 
Kenarında lâleler, 
Bırakın be caddeler ! 
Toroslara gideyim. 
 
Göğü deler çamları, 
Topraktandır damları, 
Efsunkâr akşamları 
Toroslara gideyim. 
 
Arı koşar kovana, 
Üzüm astık tavana, 
Bekler gelin, kaynana 
Toroslara gideyim. 
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ANTALYA GECELERİ 
 
Burcu burcu kokuyor 
Beni bende yakıyor, 
Bin günaha sokuyor 
Antalya geceleri. 
 
Yalnızım, yapayalnız 
Dertliyim, hem amansız 
Billâh geçmez yârsiz 
Antalya geceleri. 
 
Sessizdir dalgaları 
Serindir havaları 
Toplamış yıldızları 
Antalya geceleri. 
 
El ele tutuşanlar, 
Koklaşıp öpüşenler, 
Sendedir, hep sevenler 
Antalya geceleri. 
 
Yeşiller siyah olur, 
Mavilerde ah olur 
Erkenden sabah olur 
Antalya geceleri. 
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ŞEHİRDE BAYRAM VAR 
 
Mavileri gene sana getirdim, 
Düşlerimi yeşil yeşil bitirdim, 
Ben aklımı inan sende yitirdim... 
Söylüyorken şarkımızı mor dağlar, 
Anladım ki, bu şehirde bayram var. 
 
Saçlarında yakamozdur hasretim, 
Torosların başındadır gurbetim, 
Seni söyler, seni, sözüm-sohbetim; 
Geçiyorken bulut bulut tüm yıllar 
Anladım ki, bu şehirde bayram var. 
 
Caddeleri çiçeklerle süsledim, 
Sevdamızı Akdeniz’ e sesledim. 
Şu başımı ak göğsüne yasladım 
Yaslandıkça çiçeklendi ağaçlar, 
Anladım ki, bu şehirde bayram var. 
 
Yakaladım güneşini bırakmam, 
Senden gayri bir güzele hiç bakmam ! 
Sen benimsin ey sevgili Antalya’ m ! 
Yaşıyorken aşkımızla masallar, 
Anladım ki, bu şehirde bayram var. 
 
Sevgimizle faytonların yürüsün, 
Gökyüzünü yıldızların bürüsün, 
Ey ayrılık beni artık görürsün ! 
Yanıyorken, caddelerde ışıklar 
Anladım ki, bu şehirde bayram var. 
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Portakalım, nar çiçeğim, ışığım 
Yer yüzünde bir tek sana aşığım. 
Ufukların ötesinde çığlığım 
Çınlıyorken, kulağımda ıslıklar 
Anladım ki, bu şehirde bayram var. 
 
Güllüğünde gül kokulu yâr gezsin, 
Bir tanemsin, Afrodit’e benzersin. 
Eşim, dostum, cümle cihan hep bilsin ! 
Ağlıyorken, dosta dost sarmaşıklar, 
Anladım ki, bu şehirde bayram var. 
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CÜMLE ŞARKILARDA SEN 
 
Oturmuşum Akdeniz kıyısına 
Yine yalnızım... 
İçimin yokuşlarından deli taylar gibi 
Nefes nefese geliyorsun bana... 
Beynimde yankılanıyor ayak sesin, 
Nerdesin ?... 
 
Dalgaların gözyaşı ruhumun ateşinde 
Su yanar, kum yanar, ben yanarım. 
Gözlerim ufkun ötesinde dolanır 
Yeni doğmuş ay gibiyim, 
Ağlarım... Ağlarım... 
Yıldızların biri yanar, biri söner 
En uzakta ki yıldızda mısın bilemem? 
Yıkık meyhanelerden şarkı sesleri 
Cümle şarkıların içindesin; 
Yalnızım, seni arıyorum 
Nerdesin ?... 
 
Oturmuşum Akdeniz kıyısına 
Bir şarkı tutturmuşum usuldan... 
Hüznümün haykırışları yankılanır 
Kara gömlekli dağların ağzından... 
Tutmuş elinden, sevgilisi var herkesin; 
Yudum yudum içmedeyim sensizliği 
Nerdesin ?... 
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ŞARKISIN ANTALYA 
 
Mısralarım seni söyler bilirsin, 
Bir şarkısın, bir şarkısın Antalya. 
Ruhum senin, bana ömür verirsin, 
Bir şarkısın, bir şarkısın Antalya. 
 
Sevdalarım rüzgarında büyüdü, 
Dualarım yollarında yürüdü, 
Özlemlerim dağlarında eridi, 
Bir şarkısın, bir şarkısın Antalya. 
 
Mavi, yeşil bakışına tutuldum, 
Düdenlerin akışına vuruldum, 
Aşkın ile döndüm, yandım, savruldum 
Bir şarkısın, bir şarkısın Antalya. 
 
Sevdalınım, kollarında tut beni, 
Sar da şu bağrında,hep uyut beni. 
Yanıyorum,sularına at beni, 
Bir şarkısın, bir şarkısın Antalya. 
 
Bir ışıksın yüreklerde sönmeyen, 
Bir sevdasın gönüllerde dinmeyen, 
Dudaklarda bir nağmesin dinmeyen, 
Bir şarkısın, bir şarkısın Antalya... 
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ANTALYA ÇAĞRISI 
 
Falezlerden akan suyla denize 
Dalmak istiyorum,dalamıyorum. 
Martı kanadında bir gece size 
Gelmek istiyorum, gelemiyorum. 

Gökleri, suları boyayan günü, 
Ateşten kumsalda olan düğünü, 
Kayaları delen ağaç kökünü 
Bulmak istiyorum, bulamıyorum.   

Şelale boyunca biten yaprakla, 
Portakal bahçesi olan toprakla, 
Antalya, sar beni, öpüp de kokla, 
Ölmek istiyorum, ölemiyorum. 

Tarihi eserde duran yazını, 
Yivli Minare’ den çıkan sözünü, 
Geçse de asırlar şanlı mazini 
Bilmek istiyorum, bilemiyorum. 

Öfkeyi, çileyi dağlara atıp, 
Geyik Bayırı’nı kiraya tutup, 
Şöyle bir yan gelip, koynunda yatıp 
Kalmak istiyorum, kalamıyorum. 

“Çubuk Beli” gibi, “Yeniköy” gibi, 
Parklarda kızlara gelen çay gibi, 
Kahkaha savuran yeni ay gibi 
Gülmek istiyorum, gülemiyorum. 

Aşık oldum sana, kaçtım kendimden, 
Çılgınım, deliyim yüce sevginden, 
Cümle kaygıları şimdi beynimden 
Silmek istiyorum, silemiyorum. 
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BENİM OLSAN ANTALYA 
 
Ömrüme ömür katıp, kollarında tutardın 
Antalya benim olsan, bana gelsen Antalya 
Parça parça ederek, pazarında satardın 
Antalya benim olsan, bana gelsen Antalya. 
 
Öperdim bulutlarla Torosların başını, 
Yıkardım yağmurlarla toprağını, taşını 
Silerdim ellerimle gözlerinin yaşını, 
Antalya benim olsan, bana gelsen Antalya. 
 
Çağlayan şelalende saçlarımı yıkardım, 
Akdeniz kıyısında ateşleri yakardım, 
Hasretle falezlerden aşağıya akardım, 
Antalya benim olsan, bana gelsen Antalya. 
 
Özlemle sarılırdım uyumazdım bir gece, 
Koklardım bırakmazdım, sensin gönlüme ece, 
Peşpeşe çözülürdü aklımdaki bilmece, 
Antalya benim olsan, bana gelsen Antalya. 
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NERDE BAHÇELİ EVLER ? 
 
Geniş avlusuyla tek katlı evler 
Kokardı geceleri limon çiçeği, 
Akasya kokardı, iğde kokardı, 
Sarkardı duvarlardan fesleğenler, 
Nerede kaldı şimdi o bahçeli evler ? 
 
Göğe kalem gibi çıkan selviler, sedirler, 
Bahçede dedemin nargile içip, 
Uzandığı sedirler, 
Ve kırmızı-beyaz ipeksi dokusuyla 
Gündüz gülen, gece ağlayan güller, 
Limon çiçeği kokan tek katlı evler. 
Nerede kaldı şimdi o bahçeli evler ? 
 
Kollarına salıncak kurduğumuz kayısı, dut, 
Akşam üstlerinde Bey Dağları’nı 
Beyaz bir gelinlik gibi saran, 
Sis, bulut... 
Küçük pencerelerin çiçekli perdeleri 
Neredeler ? Neredeler ? 
Kıyıdan şehrin üstüne serinlik veren meltemler, 
Nerede ? Neredeler ? 
Nerede kaldı şimdi o bahçeli evler ? 
 
Gıcırtılarla açılan bahçe kapısı, 
Misafir geldiğini duyuran süslenmiş tokmak 
İçimde sihirli duygular uyandıran 
Tahta merdivenler, 
Yastıklar, minderler 
Duygu yüklü kadehler 
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Nerede ? Neredeler ? 
Nerede kaldı şimdi o bahçeli evler ? 
 
Ya o dünya güzeli yeşillikler, 
Ya o tavana kadar tırmanan sarmaşık, 
Ya o tatlı bir eda ile yüzümü yıkayan ışık, 
Nerede kaldı ? 
Nerede kaldı,aşklar, sevdalar, sevgiler ? 
Nerede kaldı şimdi o bahçeli evler ? 
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                      ANTALYA KIYILARI 
 
  Sularla dans ediyor, 
  Antalya kıyıları... 
  Gözlerimde tütüyor, 
  Antalya kıyıları... 
 
  Aşkların fırtınası, 
  Gelinlerin kınası, 
  Sevginin haritası, 
  Antalya kıyıları... 
 
                        Renklerin cümbüşüdür, 
                        Sevdalılar düşüdür, 
  Hem yakar, hem üşütür, 
  Antalya kıyıları... 
 
  Cennettir sanırsınız, 
  Yatar, uzanırsınız... 
  Ebedi sinemamız 
  Antalya kıyıları... 
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AŞKIM ANTALYA’DIR 
 
İçimde yangın var, dışımda yangın 
Aşkın alev alev yakıyor beni... 
Dünyada bulunmaz benzerin,dengin 
Gözlerin günaha sokuyor beni... 
 
Gözlerin ay-güneş,doruklar bakır, 
Ellerin çağlayan,yıldızlar dişin, 
Sevgini sunarsın hep peşin,peşin 
Kızgın kumsallara yıkıyor beni... 
 
Gök bakır, su bakır, doruklar bakır, 
Kimi gün, kül renkli sabah bırakır, 
Akşamlar... Akşamlar benden ıraktır, 
Gölgeler, gölgeler okuyor beni... 
 
Kentlerin, kentlerin zirve şarkısı, 
Renklerin, renklerin bitmez kaygısı, 
Gök kuşağı gibi Türkmen halısı, 
Kınalı ellerle dokuyor beni... 
 
Aşkından Antalya deli olmuşum, 
Serin havaların yeli olmuşum, 
Yollarına “Çubuk Beli “ olmuşum, 
Yolların peşine takıyor beni... 
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ANTALYA SEN VARSIN YA 
 
Aşkınla yüreğimde, 
Antalya sen varsın ya. 
Aşımda, ekmeğimde, 
Antalya sen varsın ya. 
 
En güzel şarkılarda, 
Umutlu martılarda, 
Cümle hatıralarda, 
Antalya sen varsın ya. 
 
Zamanı durduracak, 
Sevdamı bildirecek, 
Yüzümü güldürecek, 
Antalya sen varsın ya. 

Zümrüttür göğün,yerin 

Masmavi denizlerin, 
Önünde şehirlerin, 
Antalya sen varsın ya. 
 
Geçmişim, geleceğim 
Sensin benim her şeyim, 
Yollarına düşeyim, 
Antalya sen varsın ya. 
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ANTALYA GÜZELİ 
 
Gözleriyle yakıyor, 
Antalya’nın güzeli. 
Mavi, yeşil bakıyor, 
Antalya’nın güzeli. 

Bulutlardan giysisi, 
Tarihlerden öyküsü, 
Sanki cennet perisi, 
Antalya’nın güzeli. 

Ömür boyu bir masal, 
Şeftali, muz, portakal, 
Akşam olsun bende kal, 
Antalya’nın güzeli. 

Badem gibi gözleri, 
Aşk tütüyor sözleri, 
Öldürür gündüzleri 
Antalya’nın güzeli. 

Kraliçem, ecemdir, 
Gündüzümdür,gecemdir, 
Aşkıyla bilmecemdir, 
Antalya’nın güzeli. 

Mıknatıstır bakışı, 
Çağlayandır akışı, 
Gül, menekşe kokuşu, 
Antalya’nın güzeli. 
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ANTALYA’YI SEVİYORUM 
 
Deniziyle, dağlarıyla 
Antalya’yı seviyorum. 
Pamuk, beyaz bulutuyla 
Antalya’yı seviyorum. 
 
Sulardaki yakamozla, 
Dallardaki altın muzla, 
Oğlumuzla, kızımızla 
Antalya’yı seviyorum. 
 
Ağacıyla, kuşu ile 
Alanya’sı, Kaşı ile, 
Falezlerin taşı ile, 
Antalya’yı seviyorum. 
 
Mavi-atlas göğü ile, 
Teke-Hamit beği ile, 
Yaylasıyla, köyü ile, 
Antalya’yı seviyorum. 
 
Çiçeğini dermesem de, 
Denizine girmesem de, 
Aşkı durur içerimde, 
Antalya’yı seviyorum. 
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YENİ DÜNYAM ANTALYA 
 
Yepyeni bir dünyadayım, 
Ne ağam var, ne de dayım. 
Bütün günler iyi olsun 
Diye, Hakk’a duadayım... 
 Sabır, huzur versin Rabb’im, 
 Müjdelerle dolsun kalbim, 
 Ve sen, bende ben de olmuş, 
 Ve ben sana son sahibim... 
Yeni dünyam Antalya’mız, 
Hem babamız, hem anamız.. 
Mazimiz hal, hal istikbal, 
Mübarek bir davamız... 
 Ebed müddet Türk varlığım, 
 Kahkaham ve hıçkırığım, 
 Mavi-yeşil çılgınlığım... 
Gönlümü kor gibi yaktı, 
İçime su gibi aktı, 
Meltemine, poyrazına 
Yüreğimi de bıraktı... 
 El ağlasın, dostlar gülsün, 
 Yollardan deniz görünsün, 
 Pervane oldu gönlüm, 
 Gönlüm ardınca sürünsün... 
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TOROSLARIN SU TÜRKÜSÜ 
 
Ay yıkansın, gün yıkansın suyunda, 
Gelin gibi, ağır ağır Toroslar... 
Dans etmeli yıldızlarım koynunda, 
Damat gibi, ağır ağır Toroslar... 
 
Ay yıkansın, gün yıkansın dokunma, 
Saçın çözsün, güzelliğin sakınma, 
Yağmur yüklü bulutlardan yakınma, 
Hep onları çağır, çağır Toroslar... 
 
Korkuteli yaylasından uçsun su, 
Manavgat’ta yatağından taşsın su, 
Düdenlerle mesafeler aşsın su, 
Su testide soğur, soğur Toroslar... 
 
Karlar yağan Saklıkent’ te üşüsem, 
Yükseklerden yaylalara ışısam, 
Ömür boyu bu sevdanı taşısam, 
Aşkın ile beni yoğur Toroslar... 
 
Kılcal kökten yeşil dala seslensem, 
Ham toprağa,mavi göğe yaslansam, 
Akdeniz’den dersler alıp uslansam, 
Kara günde umut doğur Toraslar... 
 
Ay yıkansa, yıldızları doğurur, 
Gün yıkansa, sonsuzları çağırır, 
Gül yıkansa, Mecnunlara bağırır, 
Keremlerin gene sağır Toroslar... 
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YİVLİ MİNARE - 1 

Sen asırlara inat, dimdik ayakta 
Duruyorsun Yivli Minare. 
Yankılanıyor senden okunan ezanlar, 
Mavi sularda, mor dağlarda, altın kıyılarda 
Gökten aldığını veriyorsun yere, 
Asırlardır bu şehre sahip çıkıyorsun, 
Yivli Minare... 

Surlar yıkılmış, kapılar yıkılmış 
Nice depremler olmuş, nice yangınlar, 
Korkunç gürültülerle akıp gitmiş 
Yanı başından yıllar... 
Ve sen inat olsun diye cümlesine 
Dimdik ayakta duruyorsun, 
Yivli Minare... 

Sessiz sedasız yatar Emirzade Ali BEY, 
Yakınında türbede... 
Döner durur, 
Yüreğim gibi peşinde 
Kuledeki saatin akrebi, yelkovanı. 
Söyle bana, 
Teke-Hamit Beyleri, 
Yağız atlıları, sırmalı kaftanları nerde ? 
Nerde ? / Yivli Minare... 
 
Sen asırlara inat, dimdik ayakta 
Duruyorsun Yivli Minare.. 
Alaettin Keykubat’ın okuduğu ezan 
Yankılanıyor halâ 
Mazgallarda, surlarda, kapılarda. 
Neden melil-mahzun duruyorsun şimdilerde 
Yivli Minare ?.. 
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YİVLİ MİNARE - 2 
 
Kaç asır şevk ile kutsal ezanı, 
Beş vakit okuyor Yivli Minare. 
Tarihin koynundan mağrur destanı, 
Cihana okuyor Yivli Minare... 
 
Zaman duvarını aşarak gelmiş, 
Yükselmiş, yükselmiş arşa yükselmiş, 
Depreme, yangına karşı direnmiş 
Kaç asır duruyor Yivli Minare... 
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YİVLİ MİNARE - 3 
 
Sen haçlı sürülerine : 
Ezan susmaz, 
Bayrak inmez diyen sen. 
Sarılmışsın bu toprağa, 
Hatır sormuşsun, 
Mavi göğe, mavi denize, ak buluta... 
Ve cümle düşmana, 
Can verilir, ancak, 
Vatan verilmez diyen sen... 

Sen, bu yurdun, bu ulusun 
İlahi sesi, kutsal yapısı... 
Sen tarihler içinde destan, 
Türkün mübarek mi mübarek 
Ay yıldızlı tapusu... 

Dualar senden, aminler senden, 
Şehrimin işareti, gönlümün sesi. 
Dosta güven, düşmana korku veren 
Hoşgörü, sevgi, iman abidesi... 

Her bir yivinde bir asır gizli, 
Senden duyarım asırların sesini. 
Dünyanın dört bir yanından  
Gemiler gelir limana, insanlar iner, 
Sen gösterirsin kendini herkese,  
İlk önce, 

Ve korursun,Türkün ülkesini... 
Sen, “ezan susmaz,  
Bayrak inmez “diyen, 
Sen, “can verilir bu yurt uğruna, 
Dost uğruna can verilir, ancak, 
Vatan verilmez” diyen  
Sen...  
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BEKLİYORUM ANTALYA’DA 
 
Kumsalına çadır kurdum, 
Bekliyorum Antalya’da... 
Dalgalara seni sordum, 
Bekliyorum Antalya’da... 
 
Duygularım kalktı şaha, 
Dönmesin dünyam siyaha, 
Unutma ! Yarın sabaha 
Bekliyorum Antalya’da... 
 
Toroslara yağarken kar, 
Yaylasında çiçek açar, 
Haydi ! Artık dinsin efkar, 
Bekliyorum Antalya’da... 
 
Oynar suda yakomazlar, 
Bir arada kışlar, yazlar, 
Gel,artık gel ! Çalsın sazlar, 
Bekliyorum Antalya’da... 
 
Deniz mavi, gözün gibi, 
Işıl ışıl yüzün gibi, 
Alnımdaki yazın gibi, 
Bekliyorum Antalya’da... 
 
Kumsallara çadır kurdum, 
Dalgalara seni sordum, 
Hasretinden deli oldum, 
Bekliyorum Antalya’da... 
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BİR ŞARKISIN ANTALYA - 2 
 
Ruhumuzu okşayan, 
Bir şarkısın Antalya. 
Gönüllerde yaşayan, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Buram buram özlenen, 
Sevildikçe nazlanan, 
Asırlarca söylenen, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Gonca gonca güllerde, 
Çiçek çiçek dallarda, 
Seni seven dillerde, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Bitmeyen sevgimizde, 
Sevdalı gönlümüzde, 
Altın kumda, denizde, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Dünyada ve ahrette, 
Tarih, kültür, sohbette, 
Yetmiş iki millette 
Bir şarkısın Antalya... 
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BİR ŞARKISIN ANTALYA - 3 
 
Denizinle, dağınla 
Bir şarkısın Antalya. 
Sanki altın çağınla, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Muhteşem bir tabiat, 
Tarih, kültür ve sanat, 
İçimde kanat kanat, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Akdeniz’sin avcumda, 
Düden’sin gözyaşımda, 
Yeşilde,altın kumda 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Güzellerden güzelsin, 
Şahanesin, özelsin. 
Aşığım..Dünya bilsin, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Dört mevsimi yaşarım, 
Hep sevdanı taşırım, 
Bir tek sana aşığım, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Denizinle,dağınla, 
Bahçen ile bağınla, 
İnan altın çağınla, 
Bir şarkısın Antalya... 
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GÜZELİM ANTALYA 
 
İnceden bir rüzgar içimde eser, 
Güzelim, kışımız Antalya kışı... 
Ceylanlar özgürce içimde gezer, 
Güzelim, düşümüz Antalya düşü... 
 
Gönül kapısının kilidin açar, 
Ruhuma serinlik, mutluluk saçar, 
Kıyıdan kıyıya sevgidir uçar, 
Güzelim, kuşumuz Antalya kuşu... 
 
Sanki geceleri fener alayı, 
Yıldızlar, ışıklar,çevre olayı, 
Unuttu çok şükür başım belayı, 
Güzelim, başımız Antalya başı... 
 
Muhteşem güzellik, silinmez gerçek, 
Dünya kentlerine değişmez ölçek, 
Düğün gecesinde sunulan “keşkek” 
Güzelim, aşımız Antalya aşı... 
 
Benzerin bulunmaz,ay’da merih’de, 
Her yıl karşıma çık, şansta talihte, 
Sevgiyi, barışı sunan tarihte, 
Güzelim, yaşımız Antalya yaşı... 
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SÖBÜCE YAYLASINDA 
 
Bunca yörük birlik olsun, bir olsun 
Kara çadır yaylamıza kurulsun, 
Çifte davul gümbür gümbür vurulsun, 
Düğün olsun..Oynar gelin-görümce, 
Düğün, bayram, özgürlüktür Söbüce... 
 
Kuzularım su başında meleşsin, 
Yiğitlerim çayırlarda güreşsin, 
Benim için sönmeyecek güneşsin, 
Hasretini çektim senin ömrümce, 
Dağ havası, ot yeşili Söbüce... 
 
Akşam olur, yıldızları sayarım, 
Sabah olur, kaval sesi duyarım, 
Uğruna ben, şu canımı koyarım, 
Süslüyorsun rüyamızı her gece, 
Kekik kokan süt gibisin Söbüce... 
 
Devlet kurmuş ayyıldızlı çadırı, 
Dua dua, Boz Musa’nın yatırı, 
Yörük olan bilir,hali-hatırı, 
Aşık olur herkes seni görünce, 
Çam kokulu pınar suyu Söbüce... 
 
Burcu burcu yarpuz kokar pınarın, 
Göğe yakın, bulutlarda dağların, 
Yıllar yılı özlemisin Ceylan’ın, 
Seni sevmeyenler zavallı-cüce, 
Hasretimiz, sevdamızsın Söbüce... 
 



 48 

 
ÇUBUK BELİ 
 
 Benim gibi derde düşmüş, 
 Sis bürünmüş Çubuk Beli. 
 Sanki, nazlı yari küsmüş, 
 Sis bürünmüş Çubuk Beli. 
 
 Efkarıdır bulutları, 
 Gözyaşıdır yağmurları, 
 Kaybetmişte nazlı yari, 
 Yas bürünmüş Çubuk Beli. 
 
 Ferhat dağları deldikçe, 
 Mecnun yollara düştükçe, 
 Başı göğe yükseldikçe 
 Hep sürünmüş Çubuk Beli. 
 
 Sürünmüş de, hep sürünmüş, 
 Lavantayla gül sürünmüş, 
 Gerçek değil, sanki bir düş 
 Çok düşünmüş Çubuk Beli. 
 
 Gelinlerin gözyaşıyla, 
 Kamber’ in sabır taşıyla, 
 Çilelerin en başıyla, 
 Yok görünmüş Çubuk Beli. 
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HAYDİ ANTALYA ! 
 
Işıksın, renksin, kokusun 
Haydi cihana yeniden haykır, 
Cihan sesini duysun, 
Senin destanını okusun, / Haydi ! 
 
Haydi ! 
Kar yağıyor bak dünyanın öteki ucuna 
Soğuk bıçak gibi kesiyor yüzleri, 
Sobalar yanıyor, bacalar tütüyor 
Paltolarıyla geziyor insanlar sokaklarda, 
Ama sen, / Sen çırılçıplaksın, 
Sen Afroditsin... 
 
Haydi ! / Ne çiçek kaldı, ne böcek ötelerde, 
Ne sevgi, ne sevda... 
Sevdalılar kapandı evlerine, 
Çocuklar çıkamıyor caddelere, parklara 
Öteler soğuktan titriyor, görmüyor musun ? 
Ama sen, / Sen çırılçıplaksın, 
Sen Afroditsin... 
 
Haydi ! / Haydi cihana yeniden seslen, 
Binsinler uçaklara, sana gelsinler, 
Seni görsünler, seni sevsinler, 
Seni yaşasınlar yeşil yeşil, mavi mavi... 
Güneşinde yansınlar, 
Kumsalında uzansınlar, 
Yeşilinde serinlesinler, 
Sularında yıkansınlar. 
Durma, haydi !.. 
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       GELECEK MİDİR ? 
 
Döner Gazino’ya teleferikle 
Çıktığımız günler gelecek midir ? 
Kararan bahtımı milyar turistle 
Yıktığımız günler gelecek midir ? 

Ne ister, ne ister kibritler çam’dan ? 
Ne gün anlayacak bunca fırçamdan ? 
Yeter... Gayri yeter, bu katliamdan 
Bıktığımız günler gelecek midir ? 

Ey kalem, ey kalem, akılsız kalem, 
Nasıl çiziyor bak, nasıl elalem ? 
Niye tutuşmuyor hayat meş’alem ? 
Yaktığımız günler gelecek midir ? 

Gürültü, gürültü, dinsin gürültü 
Kalksın ufkumdaki betondan örtü, 
Bu deniz, bu deniz bulunmaz artı 
Baktığımız günler gelecek midir ? 

Kovanlarım petek petek bal dolsun, 
Bahçelerim çiçek çiçek dal olsun, 
Sevdalılar yedi renkli gül bulsun, 
Koktuğumuz günler gelecek midir ? 

Korkunç gürültüyle bu çağın dev’i, 
Yıktı da, yok etti Bahçeli ev’i.. 
Durdurun dünyayı, “Bu kimin neyi ?” 
Sorduğumuz günler gelecek midir ? 

Ceylan’ ım Antalya için ölmeli, 
Raylı sistem, geniş yollar görmeli. 
Bu şehir milletin, ona vermeli, 
Verdiğimiz günler gelecek midir ? 
 
 



 51 

 
GEL GEL ANTALYA 
 
Yağmurun imbikten geçmiş gibidir, 
Islat damla damla, serinlet beni... 
Alev zamanların, meltem, kalbidir, 
Es’de ince ince, serinlet beni... 
 
Güzelliğin, sonsuz ilham kaynağı, 
Şimdi yaşıyorsun en parlak çağı, 
Ateşten tenime sudan bıçağı, 
Çal’da ince ince, kes, yok et beni... 
 
Taht kurdun gönlüme güzel Antalya, 
Seven yüreklerde başlar kampanya, 
Hayrandır Fransa, hasret Almanya, 
Gel’de ince ince, takdim et beni... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

 
TEKE BEYLERİ 
 
Yaylalarda çadır çadır oturur, 
Yiğitliği destan destan okunur, 
Dertlerini yalnız Hakk’a yakınır, 
Mor dağlarda yankı yapar “Hey !”leri, 
Kurbandır vatana Teke Beyleri... 
 
Yağız yüzlü, çelik gibi bileği, 
Korkusuzdur, mangal gibi yüreği, 
Hürriyet aşığı Selçuklu Beği, 
Sevgi, barış dolu cümle köyleri, 
Hayrandır vatana Teke Beyleri... 
 
Göz açtırmaz düşman denen haine, 
Can verir vatana, bayrağa, dine, 
Şahittir tarihler, layık  ceddine, 
Şahlanır kıratlar, fişek tayları, 
Kurbandır vatana Teke Beyleri... 
 
Torosların başı, yeri, yatağı 
Kırkbin konuk alır kalbi, otağı 
“Ya Allah, Bismillah !”diyor dudağı, 
Ayrılmaz yıldızdan gece ay’ları, 
Hayrandır vatana Teke Beyleri... 
 
Hoşgörü yelidir, güler yüzlüdür, 
Riyasiz, samimi, candan sözlüdür, 
Düğünde, bayramda “meydan sazlı”dır, 
Ufukları deler çelik yayları, 
Kurbandır vatana Teke Beyleri... 
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     YAKINDA ANTALYA 
 
Ölüm saçan trafiği yollara 
Yıkmalıyım, yıkacağım, az kaldı. 
Üç şeritli bir yol ile Kemer’den 
Çıkmalıyım, çıkacağım, az kaldı. 
 
Durdurup da kıyıdaki talanı, 
Ateşleyip falan ile filanı, 
Millet için yapılmayan planı, 
Yakmalıyım, yakacağım, az kaldı. 
 
Meltemime perde olan duvardan, 
Yeşilliğe düşman olan davardan 
Kurtulmalı...Falezlerden,bulvardan 
Akmalıyım, akacağım, az kaldı. 
 
Beyinsizler çevremizi kirletir, 
Düşmanlarım heyecanı körletir, 
Dostlarımız ayna gibi parlatır, 
Bakmalıyım, bakacağım, az kaldı. 
 
Raylı sistem girer oldu düşüme, 
Kimler yığdı bu betonu döşüme ? 
Binbir çeşit çiçeğini başıma 
Takmalıyım, takacağım, az kaldı. 
 
Toplayarak sevenleri yanıma, 
Soracağım, imanıma dinime... 
Kahpeleri, kalleşleri inine 
Sokmalıyım, sokacağım, az kaldı. 
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SEVGİNİ TAŞIR ANTALYA 
 
Yaz gelir yörükler yaylaya göçer, 
Göçenler, sevgini taşır Antalya... 
Yaylada buz gibi suları içer, 
İçenler, sevgini taşır Antalya... 
 
 
Doğa harikası börtü - böceği, 
Gündüzün uyur da, yaşar geceyi, 
Bütün gönüllerde umut çiçeği 
Açanlar, sevgini taşır Antalya... 
 
Toroslara yayla yayla çıkarak, 
Kıyılara melil mahzun bakarak, 
Sevda pamuğundan kanat takarak 
Uçanlar, sevgini taşır Antalya... 
 
Nice hatıralar çıkar Liman’dan, 
Nice tutkunların gelir dört yandan, 
Nice sevdalılar geçiyor candan, 
Geçenler, sevdanı taşır Antalya... 
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SEVDAMIZDIR ANTALYA 
 
Gök kuşağı... Hayır ! Hayır ! Efsane, 
Bir sihirli türkümüzdür Antalya. 
Daha güzel, daha, daha şahane 
Bir büyülü ülkümüzdür Antalya. 

Her mevsimde yeşil, yeşil bahardır, 
Sevenlere hiç ölmeyen tek yâr’ dır, 
Kendisine tutsak eden diyardır, 
Sevdalanmış gönlümüzdür Antalya. 

Parklarında aşıkları geziyor, 
Denizinde tutkunları yüzüyor, 
İnsan ömrü dalga dalga uzuyor, 
Mutlu kalan ömrümüzdür Antalya. 

Otelleri turistleri ağırlar, 
Yaylalarda konar, göçer çadırlar, 
Daim güzel...Geçip gitse asırlar, 
Sevda tüten şarkımızdır Antalya. 

Konyaaltı, Yat Limanı, Lara’sı, 
Korkuteli, Kemer’i, Alanya’sı, 
Elmalı’sı, cennet Kaş’ı, Kalkan’ı, 
Nişanlımız, sözlümüzdür Antalya. 

Varyantından döne döne çıkarım, 
Döner Gazino’yu yere yıkarım, 
Antalya’yı sevmeyeni yakarım, 
Tutkumuzdur, sevdamızdır Antalya. 

Gök kuşağı...Hayır ! Hayır ! Harika, 
Sana hayran Amerika, Afrika  
Sen uzun yol, büyük dağ, ben patika, 
Yollarında yolcuyuzdur Antalya... 
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SANA ANTALYA 
 
Gözyaşımla resim çizdim, 
Falezlerin taşlarına... 
Nice şarkı besteledim, 
Antalya’nın kuşlarına... 
 
Kıyısında hep bekledim, 
Mavilikler benim dedim, 
Yeşil yeşil ilikledim, 
Güzellerin döş’lerine... 
 
Dal dal olup kırılmışım, 
Yaprak yaprak sarılmışım, 
Can evinden vurulmuşum 
Kemer’ine, Kaş’larına... 
 
Gemilerin, sandalların 
Sevda taşır,bugün yarın, 
Göğü öpen Torosların 
Bulut oldum başlarına... 
 
Parklarıyım, bahçesiyim 
Güzellerin bohçasıyım, 
Kırmızı gül goncasıyım, 
Güller taktım saçlarına... 
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            İKİMİZ 
 

Tabiatı sen katlettin, ortağız 

Cezasını çekiyoruz ikimiz... 
Şimdi böyle garip garip çevreye 
Utanarak bakıyoruz ikimiz... 

Elindeki bıçak, kesti, kopardı 
Yeşillikler taş kesildi karardı, 
Bir zamanlar hani yağmur yağardı ? 
Öfkelenip yağıyoruz ikimiz... 

Beton diktin, bahçelere, bağlara 
Asit döktün mor sümbüllü bağlara, 
“Hani nerde yeşil ?” diyen çağlara, 
Başımızı eğiyoruz ikimiz... 

Portakallar vitrinlerden bakıyor, 
Çiçeklerim gurbet elde kokuyor, 
Bu yaptığın beni derde sokuyor, 
Birbirine sövüyoruz ikimiz... 

Ruhsuz şekil, töremize uymuyor, 
Ruhsuz mimar, bağırsam da duymuyor, 
İşte dünya, halimizi sormuyor, 
Birbirini övüyoruz ikimiz... 

Güya şimdi, yollar, yıllar kısaldı, 
Dolar, dinar hepsi hepsi masaldı, 
Çağlayanlar, uçan kuşlar ne oldu ? 
Birbirini dövüyoruz ikimiz... 

Gayri yeter,dönen çarkı durdurun ! 
Bilmeyene haddini de bildirin, 
Gülümseyin, cümle yüzü güldürün, 
Halimize gülüyoruz ikimiz... 
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       ANTALYA DİYEREK 
 
Toros Dağları’nın başı dumanlı, 
Antalya diyerek başım dönüyor. 
Körkütük olmuşum, senden olmalı, 
Antalya diyerek içim yanıyor. 
 
Dört mevsim yaşarsın, hemde bir anda, 
Yazın aşağıda,kışın yukarda, 
Bu çılgın gönlümüz mavi sularda 
Antalya diyerek çalkalanıyor. 
 
Dökülmüş günahlar “Kadın Yar”ında, 
Bizimsin, bizimsin bugün - yarında, 
Ruhumuz Akdeniz kıyılarında 
Antalya diyerek dalgalanıyor. 
 
Buluşur hilalle gökte yıldızlar, 
Senden ayrı kalsam yüreğim sızlar, 
El ele tutuşup oğlanlar, kızlar 
Antalya diyerek  sevdalanıyor. 
 
Cennetten, cennetten güzel,belki de, 
Adın beste olmuş şarkı, türküde, 
Seni tanıyanlar aynı ülküde, 
Antalya diyerek halkalanıyor... 
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GELME ARKADAŞ 
 
Bu şehri, bu şehri sevmeyeceksen, 
Ne olur, ne olur gelme arkadaş. 
Eşsiz kıymetini bilmeyeceksen, 
Ne olur, ne olur gelme arkadaş. 
 
Yatağı, yorganı sarma boşuna, 
Tutkun değil ise dağa, taşına 
Git be biraderim, git be işine ! 
Ne olur, ne olur gelme arkadaş. 
 
Göz bebeğimizdir, bunu bilesin, 
Gelirsen uğruna köle olasın, 
Köyünü, töreni nerde bulasın ? 
Ne olur, ne olur gelme arkadaş. 
 
Bu şehir, bu şehir onurumuzdur, 
Bu şehir, bu şehir gururumuzdur, 
Hasta gönüllere şurubumuzdur, 
Ne olur, ne olur gelme arkadaş. 
 
Korursan çevreyi, gümüş kıyıyı, 
Yedi renk dağları, ışıklı suyu, 
Unuttum, unuttum dersen uykuyu 
Ne olur, ne olur gelme arkadaş. 
 
Doğa harikamız, tarih sırrımız, 
Elbet, gözümüzden daha koruruz, 
Gelirken nazlı kız, gelmişken domuz 
Olacaksan, 
Ne olur, ne olur gelme arkadaş... 
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ANTALYA GECELERİ 
 
Beni benden alıyor, 
Beni bende buluyor, 
İçimde yıkılıyor 
Antalya geceleri... 

Esiyor meltemleri, 
Kaybeder matemleri, 
Sanki yarin elleri 
Antalya geceleri... 

Burcu burcu kokuyor, 
Beni bende yakıyor, 
Bin günaha sokuyor 
Antalya geceleri... 

Yalnızım, yapayalnız, 
Dertliyim, hem amansız, 
Billahi geçmez yâr’siz 
Antalya geceleri... 

Sessizdir dalgaları, 
Serindir havaları, 
Toplamış yıldızları 
Antalya geceleri... 

El ele tutuşalım, 
Koklaşıp, sevişelim, 
Ay ile öpüşelim, 
Antalya geceleri... 

Yeşiller siyah olur, 
Mavilerde ah olur, 
Erkence sabah olur, 
Antalya geceleri... 
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ANTALYA MELTEMİ  
                   VE KUŞLAR 
 
Uçun kuşlar uçun, denize doğru 
Meltem rüzgarıdır başımda esen. 
Çırpın kanatları, huzur getirin 
Meltem rüzgarıdır başımda esen. 

Uçun kuşlar uçun, maviler sizin 
İçimde vuruşu var, kalbinizin. 
Selâmı, selâmı var Akdeniz’in, 
Meltem rüzgârıdır başımda esen. 

Uçun kuşlar uçun, şehir üstünde 
Mor dağları öpen ışıklı günde, 
Antalya, gözlerim kaldı düğünde, 
Meltem rüzgarıdır başımda esen. 

Uçun kuşlar uçun, dağlara doğru 
Dağlardan yapılır sizlere çağrı, 
Bir serin rüzgârla doğrulur eğri, 
Meltem rüzgârıdır başımda esen. 

Uçun kuşlar uçun, ufuklar yakın 
Müjde, bayram geldi... Sondur firakın, 
Başımdan belayı, çileyi atın, 
Meltem rüzgarıdır başımda esen. 

Uçun kuşlar uçun, yorulmayınız 
Siz bana bakmayın, darılmayınız. 
Mutluluk sizindir, kırılmayınız, 

          Meltem rüzgârıdır başımda esen... 
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BETON İSTEMEM 
 
Bir beton mimarı geldi buraya, 
Öfkeyle postunu serdi şuraya. 
Önce bir baktı ki yıldıza, aya 
Kapatmalı kapatmalı şu göğü dedi. 

Korkunç kalemiyle birşeyler çizdi, 
Kuşları, kuşları kurşuna dizdi, 
Sanki kaderimizi yeniden yazdı, 
Kararmalı, kararmalı şu mavi dedi. 

Ardından bir kazma, bir kürek geldi, 
“Okey”dedi memur, bir börek geldi, 
Kalaslar, çelikler ve direk geldi, 
Yapmalı, yapmalı şu evi dedi. 

Ev başladı yapılmaya, beton yığını 
Yükseldi, yükseldi, kapattı ufkumu, 
Söyleyin, söyleyin, şehircilik bu mu ? 
Ve bir insan,ne yapmalı, şu devi dedi. 

Görünmez ağaçlar, deniz bir hayal, 
Kuşlar konacak bir dal aramakta. 
Ve eşim, dönüp dönüp bana sormakta : 
Nedir bu yahu ? Kim dikti,bu şeyi dedi ? 

Soğuk, anlamsız, sıkıntı dolu, bir şekil, 
Bir şekil ki, geceleri korku saçıyor. 
Şimdi şarkılar uzakta kaldı, 
Bütün zamanlarım, geçmek bilmiyor. 

Ey mimar, beton mimarı, nereden geldin  
Bu sokağı, bu yeri, nereden bildin ? 
Okumuşsun, ancak adam değilsin... 
Şimdi yaptığını beğeniyor musun ? 
Antalya’mı betona çeviriyorsun... 
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KALBİMSİN ANTALYA 
 
Sevgin kıyamete kadar sürecek, 
Tarihim, kimliğim, şahsiyetimsin. 
Mukaddes ocağım, ebedi dünyam, 
Cihan kucaklayan engin kalbimsin. 
 
Denize ulaşmak tutkumuz sende, 
Hasret çezgisidir ufkumuz sende, 
Bize yol gösteren nurumuz sende, 
Bitmez efsanemsin, tek güneşimsin. 
 
Gökte bir güneşsin, yerde kağansın, 
Gürül gürül akan bir çağlayansın, 
Bırak yüreciğim aşkınla yansın, 
İman ateşimsin, trans halimsin. 
 
Sevgi fırtınası, barış tufanı, 
Perilerden güzel, ülkemin şanı, 
Sensin Akdeniz’in eşsiz nişanı, 
Altın yay, gümüş ok, son hayalimsin. 
 
Sevgin kıyamete kadar sürecek, 
Ceylan aşkın ile kabre girecek, 
Antalya’m cihana ilham verecek, 
Aklı baştan alan, can masalımsın... 
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SON BİR DEFA 
 
Akdeniz gecesini 
Göreyim son bir defa. 
N’olur bu gece seni 
Sarayım son bir defa. 

Esmeli meltem, poyraz 
Etmeli sevdiğim naz, 
Kışı yaz, baharı yaz 
Yazayım son bir defa. 

Gözüm var, üzüm, nar’da, 
Kalmadım şükür zor’da, 
Kumsalda, kıyılarda 
Durayım son bir defa. 

Duruşun derdim siler, 
Bakışın aşkı ister, 
Yeşil, mavi giysiler 
Öreyim son bir defa. 

Kemer’i, Finike’yi, 
Hepsi, hepsinden iyi, 
Felekten bir geceyi 
Çalayım son bir defa. 

Hasretim destanına, 
Çiçekli fistanına, 
Bağına, bostanına 
Gireyim son bir defa. 
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BİR DE ANTALYA 

 
Bir kadeh, bir buse, bir de Antalya, 
Sığmıyor, sığmıyor içim dışıma. 
Sen varsın, sen varsın şimdi yanımda 
Meltemler inceden düşsün peşime. 
Çok şükür, çok şükür benim oldun ya, 
Bir kadeh, bir buse, bir de Antalya... 
 
Ben damla, sen derya, koskoca dünya 
Ruhumda dalgalan, köpür kıyımda. 
Sen varsın, sen varsın şimdi yanımda, 
Elveda, elveda gözüm yaşına. 
Beni sana köle, köle gördün ya, 
Bir kadeh, bir buse, bir de Antalya. 
 
Bir kadeh, bir buse, bir de Antalya 
Yıkanır Afrodit mavi sularda. 
Sular, sular, sarnıçlarda - kuyularda, 
Akar gecenin koynuna, içimden şelaleler, 
Açar, gün ışığına, zambaklar ve laleler, 
Çok şükür, çok şükür şimdi benimsin ya, 
Bir kadeh, bir buse, bir de Antalya. 
 
Yol boyu zakkumlar kırmızı, beyaz 
Yol boyu ormanlar, ormanlar uzar. 
Kanatlanır kuş olur, uçarım dağlara, 
Bir yanda Konyaaltı, öte yanda Lara. 
Büyülü güzelliğin tutsak etti beni, 
Sarayım bağrıma, sarayım doya doya, 
Bir kadeh, bir buse, bir de Antalya... 
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SENİ SÖYLER ANTALYA 
 
Toroslardan, Akdeniz’den dört yana, 
Esen yeller seni söyler Antalya. 
Yıllar var ki hasret kaldım ben sana, 
Tüm gönüller seni söyler Antalya. 
 
Bahçesinde portakalım, muzlarım, 
Gecesinde parlayan yıldızlarım, 
Aşık sana türkü yakan sazlarım, 
Coşan teller seni söyler Antalya. 
 
Şahanesin, muhteşemsin bir tanem, 
Sende yuvam, sende eşim ve annem, 
İste, canım kurban olsun, şahanem, 
Diyen diller seni söyler Antalya. 
 
Sensiz günler, inan ki zor geçiyor, 
Bir incisin dünya seni seçiyor, 
Her yürekte çiçeklerin açıyor, 
Gonca güller seni söyler Antalya. 
 
Cihan senin güneşinde serinler, 
Gazipaşa, Alanya ve Kemer’ler, 
Yaylasında kına yakar gelinler, 
Pamuk eller seni söyler Antalya. 
 
Ceylan olup ormanında gezerim, 
Turist olur, denizinde yüzerim, 
Son nefeste gene seni yazarım, 
Tüm kalemler seni söyler Antalya. 
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ANTALYA’YA BİR BAKIŞ 
Gündüzleri uykuda mışıl mışıl... 
Uyutmuş koca şehri nem. 
Mavisi, yeşili, alı, moruyla 
Gündüzleri sanki annem... 
 
Ya akşamları,ya geceleri Antalya ? 
Uykudan uyanmış kıvrak, şuh 
İnsana oruç bozduran,günah bozduran 
Kudurgan bir cehennem... 
 
Gündüz örtülü,gece çırılçıplak 
Gündüz suskun,gece şıkır şıkır şıkırdak. 
Gündüz adım atmaya mecali yok, 
Gece fıkır fıkır fıkırdak... 
 
Böyle bilmezdim bu şehri ben, 
Hiç böyle görmedim ki onu... 
Gecesi ikibinli yıllardan ileride, 
Gündüzü ikibin yıl geride... 
Nem, 
 Annem, 
  Cehennem... 
Boşu boşuna geçmiş, 
Bunca yıl, bunca senem... 
Antalya, artık geceleri benimsin, 
Artık,budur meselem... 
Gel çırılçıplak, 
 Canlan fıkır fıkır fıkırdak, 
 Oyna şıkır şıkır şıkırdak, / Çünkü, 
Sen benim oldukça, / Ölüm bile çok uzak... 
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GÜZEL ANTALYA 
 
Her mevsim aşkların çiçeği açar, 
Bahardır iklimin güzel Antalya. 
Su sesi, kuş sesi, bitmez şarkılar, 
Yankısı sesimin güzel Antalya. 
 
Sımsıcak sevdasın, sımsıcak güneş, 
On ay serinliksin, iki ay ateş, 
Şu koca dünyada yoktur sana eş, 
Sevdası kalbimin güzel Antalya. 
 
Mavisin, yeşilsin, gök kuşağısın, 
Sevginin, umudun tek beşiğisin, 
Gözümün, gönlümün bir ışığısın, 
Destanı sevgimin güzel Antalya. 
 
Portakal, nar, ayva, muzsun, incirsin 
Boynuma dolanan gizli zincirsin, 
Seni görmeyenler, seni ne bilsin, 
Hasreti turistin güzel Antalya. 
 
Yapamaz resmini en büyük ressam, 
Ölürüm aşkından Mecnunun olsam, 
Vurgunum ben sana, hep sırıl sıklam, 
Çıldırtan hasretsin güzel Antalya. 
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GİDELİM YAT LİMANINA 
 
Bu gece ben çok yalnızım, 
Eşi, dostu al yanına, 
Yüreğimden dinsin sızım, 
Gidelim Yat Limanına. 

Daracık şu sokaklardan, 
Yakınlardan, ıraklardan, 
Bal tadalım dudaklardan, 
Gidelim Yat Limanına. 

Şehir orda yaşamakta, 
Aşklar orda ışımakta, 
Haydi,haydi...Artık kalk ta, 
Gidelim Yat Limanına. 

Aşk ateşi sardı beni, 
Ayrılıklar kırdı beni, 
Ceylan gözlü vurdu beni, 
Gidelim Yat Limanına. 

Kadere bir kahredelim, 
Gemileri seyredelim, 
Sarhoş olup, dans edelim, 
Gidelim Yat Limanına. 

İncisidir şu dünyanın, 
Gözbebeği Antalya’nın, 
Olsun bugün şu Ceylan’ın, 
Gidelim Yat Limanına... 
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ŞU DİLİMİ AÇIVER 

 
Hoşgörünün anahtarı, kilidi 
Antalya’mız şu dilimi açıver. 
Mor dağların denizlere yürüdü, 
Antalya’mız şu yolumu açıver. 
 
Allakbullak ettin beni, nideyim ? 
Söyle şimdi, nerelere gideyim ? 
Bulutların elbisemdir giyeyim, 
Düğmelendi şu kolumu açıver. 
 
Evliyalar, eşkiyalar delirmiş 
Ötelerden kopup, sana gelirmiş. 
Alimlerin, zahidlerin belirmiş, 
Gönül denen okulumu açıver. 
 
Çıplakların güneşlenir, yan yatar 
Türbanlılar gelir cana can katar, 
Çirkin yüzler, ayna satar, gül satar 
Goncalanmış şu gülümü açıver. 
 
Tabiatın ihtişamlı töreni, 
Nice sırlar çevrelemiş yöreni, 
Kılcal kökten bin yaprağı vereni 
İşaret et, o bölümü açıver. 
 
Sırlar sırrı, Antalya’mız efsane, 
Çözemedim sırlarından bir tane, 
Mevla seni örnek vermiş cihane, 
Çiçeklerle şu dalımı açıver... 
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GÖNLÜMDE ANTALYA 
 
Sıcak konum, değişmeyen rotamsın, 
Boru hattı döşemişsin gönlüme. 
Tarihimsin, toprağımsın, atamsın, 
Yıllar yılı yaşamışsın gönlümde. 
 
Şol cennete alternatif teklifsin, 
Gündemimsin, değişmeyen şekilsin 
Aklımızın üstündeki akılsın, 
İlham verip ışımışsın gönlümde. 
 
Üretimsin seralardan dünyaya, 
Eşdeğersin İstanbul’a, Konya’ya, 
İlahi bir sevda gibi Antalya, 
Sevdamızı taşımışsın gönlünde. 
 
Çözülmeyen dertlerime çözümsün, 
Sevdiceğim, inan iki gözümsün, 
Hiç kimseye vermem seni,bizimsin 
Aşkım olup yaşamışsın gönlümde. 
 
Yüreğimde rasyonel bir paylaşım, 
Ana, bacım, oğlum, kızım, kardeşim 
Ömür boyu sürecek bu savaşım, 
Yalnız beni taşımışsın gönlünde. 
 
Sar bağrına Ceylan denen deliyi, 
Sevdalanıp yanan, yakan köleyi. 
Sevda bahçesine aşktan bordürü 
Yıllar yılı döşemişsin gönlünde. 
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ANTALYA 
 
Attalia, Adalia 
Antaliya, Antalya... 
Bergama Kralı İkinci Attalos’u tanımam, 
Milattan önce yüz ellili yıllarda, 
Side’ye inat kurmuş seni... 
Sonra, korsanlar gezinmiş limanında, 
Ticaret merkezi olmuşsun 
Doğu Roma’da... 
 
Attalia, Adalia 
Antaliya, Antalya... 
Haçlı seferinin ikincisinde 
Fransa Kralı yedinci Louis 
Yağma etmiş, vurmuş seni... 
Ardından, 
Papa donanmasıyla dayanmış limana, 
Zincirleri parça parça etmiş, 
Karaya asker çıkarmış, 
Gene de seni alamamış... 
 
Attalia, Adalia 
Antaliya, Antalya... 
Türk hakanı, 
Sultanlar sultanı İzzettin Keykavus 
Almış seni. 
Sarmış, sarmalamış seni... 
 
Gün gelmiş direnmişsin ordulara, 
Yağız atlılara kafa tutmuşsun. 
Gün gelmiş derdini dökmüşsün, 
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Altın kumlara, 
Ilık, mavi sulara... 
 
Sultan İzzettin Keykavus, 
Teke Türklerine emanet etmiş, 
Sonra, 
Onarılmış rıhtım mendirekleri, 
Bir tersane kurulmuş. 
Teke Beylerinin yürekleri, 
Aşkınla dolmuş... 
 
Selçuklunun kartal bakışlı, 
Sırmalı kaftanlı komutanları, 
Sultanları, 
Kışlarını geçirmişler sende. 
Falezlerin öte yanında 
Yağız atları dinlenmiş. 
Savaş yorgunu gönülleri 
Sularında serinlemiş... 
 
Teke Beylerinden sonra Hamid Oğulları, 
Senin sahibin olmuş. 
Ve üç yandan seni kuşatan 
Kalenin kolları, 
Tarihte şahidin olmuş... 
Yıldırım Bayezit’in orduları, 
Osmanlı kenti yapmış, 
Değişmez talihin olmuş... 
 
Attalia, Adalia 
Antaliya, Antalya... 
Kimler gelmiş,kimler geçmiş ? 
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Kimler gezinmiş kıyılarında, 
Kimler yıkanmış sularında ? 
Ve kimleri taşımışsın  
Asırlardır uykularında... 
 
Vermem seni ! 
Dünyayı verseler, vermem seni !.. 
Çünkü, tek dünyam sensin... 
Çok şükür Rabb’im sana, 
Şimdi bu şehir benim ya.. 
Çok şükür !.. 
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-       DENİZ GÖZLÜM 

-Bacanağıma 
 
Övüncümsün, gururumsun bir tanem 
Petrol renkli deniz gözlüm, gül yüzlüm. 
Göz bebeğim, benim milli efsanem, 
Petrol renkli deniz gözlüm, gül yüzlüm. 
 
İmzamızı çağ üstüne atarsın, 
Akdeniz’in kenarında yatarsın, 
Sevenleri köle yapar, tutarsın 
Petrol renkli deniz gözlüm, gül yüzlüm. 
 
Sımsıcaktır altın sarı kumsalın, 
Büyü, yürü, yeşil-mavi suların, 
Gönüllerde filizlenir masalın, 
Petrol renkli deniz gözlüm, gül yüzlüm. 
 
Sevdiceğim, şehirlerin şahısın, 
Hoşgörünün çiçeklenmiş dalısın, 
Hazinesin, doğa, tarih dolusun, 
Petrol renkli deniz gözlüm, gül yüzlüm. 
 
Sevdiceğim her mevsimde baharsın, 
Gül yaprağı, nar tanesi diyarsın, 
Dostluğumsun, sonsuza dek yağarsın, 
Petrol renkli deniz gözlüm, gül yüzlüm. 
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TUT ELLERİMDEN ANTALYA 
 
Tutup ellerimden bırakma beni, 
Beldibi, Adrasan gezdir Antalya. 
Her zaman tazesin, her zaman yeni 
Cümle mevsimlerin yazdır Antalya. 
 
Tutup ellerimden götür yaylana, 
Kekik kokan dağı göster Ceylan’a, 
Hasretim, hasretim yağmurlarına, 
Suların yaylada buzdur Antalya. 
 
Tutup ellerimden esir et beni, 
Şelalen olayım, hep seyret beni, 
Ilık sularında sen kaybet beni, 
Çılgın dalgalarda yüzdür Antalya. 
 
Tutup ellerimden dağlara götür, 
Yeşil ormanlarda derdimi bitir, 
Falez Oteli’nde beni de yatır, 
Yaptığın bunca şey, nazdır Antalya. 
 
Tutup ellerimden portakal toplat, 
Öyle sev, öyle sev, yüreğim hoplat ! 
Serin rüzgarınla sahillere at ! 
Cihana Türklüğün şanını anlat ! 
Zira, gerçekler sende sözdür Antalya. 
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TANIRIM ANTALYA’YI 
 
Kör olsa gözlerim görmese bir şey, 
Yolundan, yolundan tanırım seni. 
Öyle bir yüreksin cihan kucaklar, 
Halinden, halinden tanırım seni. 
 
Kurşunlu,Düden’de çağlasın sesin, 
Elmalı, Kalkan’da eğlesin sesin, 
Gonca gül dalına bağlasın sesin, 
Dalından, dalından tanırım seni. 
 
Toros Dagları’ndan atsan okunu, 
Mümkün mü unutmak, yeşil dokunu ? 
Yüz mil ötelerden aldım kokunu, 
Gülünden, gülünden tanırım seni. 
 
Tutmasa ellerim, tutmasa dizim 
Sensin iki gözüm, sen alın yazım. 
Portakalım, şeker parem, kirazım, 
Alından, morundan tanırım seni. 
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KIYISINDA SİNEMA 
 
Antalya’nın kıyısında sinema, 
Götür beni bu yollarda sınama, 
Haber salın gurbet elden anama : 
Düştü deyin yepyeni bir sevdaya, 
Sevdasıdır, sevdasıdır Antalya... 
 
Sineması mavi - yeşil dalgalı, 
Mor dağları bulutlara sevdalı, 
Gayri anam, bu Ceylan’ın buralı, 
Yine düştü kutsal, yüce sevdaya, 
Kavgasıdır, kavgasıdır Antalya... 
 
Sinemayı gece, gündüz seyreder, 
Bu cennette kendisini kaybeder, 
Boşa geçen bunca yıla kahreder, 
Yeni düştü masmavi bir deryaya, 
Deryasıdır, deryasıdır Antalya... 
 
Yazıyorum güzellerin hasına, 
Gazipaşa, Elmalı’sı, Kaş’ına, 
Vurulmuşta bir güzelin kaşına, 
Yeni girmiş sevgilerden dünyaya, 
Dünyasıdır, dünyasıdır Antalya... 
 
Gözü güzel, kaşı güzel, kendi de, 
Ceylan onu, o Ceylan’ı sevdi de, 
Elleriyle bulutlara değdi de, 
Bulut, toprak, deniz benzer aynaya, 
Aynasıdır, aynasıdır Antalya... 
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Tanrım onu incilerden yaratmış, 
İlahi bir güzellikle donatmış, 
Ceylan’ımın ellerine uzatmış, 
Benzemiyor, Ankara’ya, Konya’ya, 
Mevlâna’nın Konya’sıdır Antalya... 
 
Aşk dalına yuva yapan kuşları, 
Sarmaş dolaş dalgalarla taşları, 
Kıyısında sarhoş olur başları, 
Selam söylen, Cüneyt ile Tolga’ya, 
Meriç Bey’in Tolga’sıdır Antalya... 
 
Çoluk çocuk sahillere gideriz, 
Oturur da sinema seyr’ederiz, 
Bu cennette kalmalıyız be deriz, 
Bacanağım sokağında yürür ya, 
Sinem’idir, Didem’idir Antalya... 
 
Suskun gönlüm şaha kalksın canlansın, 
Garip Ceylan, Antalya’da ünlensin, 
Yorgun başım kumsallarda dinlensin, 
Askerdedir “şoşafaklar” Ceyhun ya, 
Arzusu’dur, Pınar’ıdır Antalya... 
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BİR ŞARKISIN ANTALYA - 4 
 
Sende güzel maviler, 
Sende özel sevgiler, 
Kalbim hep seni özler, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Aşklar sende büyüyor, 
Seven seni seviyor, 
Ruhum sende gülüyor, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Sar bağrına, sar beni 
Dalgalara ver beni, 
Düşürmem dilden seni, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Sen varsan, cennet, cennet 
Sen yoksan dünya gurbet, 
Aşığım sana...Hayret ! 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Mavi gök, mavi deniz  
Bitmeyecek sevgimiz, 
Bir sevdayız senle biz, 
Bir şarkısın Antalya. 
 
Hayran ettin cihanı, 
Sen gönüller civanı, 
Ceylanların Ceylanı, 
Bir şarkısın Antalya. 
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KARATAY MEDRESESİ 
 
Selçuklu eseriydi, 
Karatay Medresesi. 
Türklüğün hüneriydi, 
Karatay Medresesi. 
 
Bilirdi onu cihan, 
Verirdi ilim, irfan, 
Canlanacak ne zaman ? 
Karatay Medresesi. 
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SEVGİLİ ANTALYA 
 
Tünek Tepesi’ nden seyrettim seni, 
Afrodit misâli göz kırptın bana; 
Masmavi sularla, altın kumlarla 
Portakal bahçelerinde gezinen 
Yosun gözlü kızlarla 
“Gel ! Gel !” diyordun... 
 
Geyik Bayırı’ ndan seyrettim seni, 
Nar çiçeği gibi gülümsedin bana; 
Sihirli, ılık bir nefesin vardı, 
Saçlarını yıkıyordun 
Düden’ de, Kurşunlu’ da. 
Zümrüt kıyılarınla, cam piramitinle 
Ayna tutuyordun bana 
“Gel ! Gel !” diyordun... 
 
Mazı Dağı’ ndan seyrettim seni 
Gizlice “Beni seviyor musun?” dedin  
Dağların denizlerin kadar güzel 
Poyrazın meltemin kadar efsunlu, 
Seni sevmemek mümkün mü ? 
 
İmkânsız seni bırakıp gitmek 
Sensiz yaşamak ölüm, biliyor musun ? 
 
Kepez Varyantı’ ndan seyrettim seni, 
“Akşam oluyor, ışıklarımı yak!” dedin  
Çam kokan, muz kokan havanı soludum 
Donattım ışıklarla her yanını 
On dördünde bir ay ışığı 
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On binlerce parlak yıldızla 
Bezedim gök yüzünü... 
Parklarımda, bahçelerimde gezin 
“Haydi gel ! Gel !” diyordun... 
 
Sonra, 
Tutuştuk el ele 
Yat limanında iki bira salladık 
Konyaaltı Sahilinde taş attık denize, 
Dans ettik kızlarla Lâra’ da, 
Saklıkent’ ten gelen kar üstüne 
Tatlı döküp yedik... 
Sen beni, ben seni 
Ölesiye sevdik 
Ölesiye sevdik... 
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PAPATYA TARLASI 
 
Kimi altın sarısı tepsi 
Kimi göğsünde taşır güneşi 
Kimi kan kırmızı gelinciğin kardeşi 
Vah ki yüreğimin sancılarına vah ! 
Oldum olası uykularımı haram etti 
Hepsi... 
 
Hepsi de aynı sevdamın seherinde uyur 
Gün ortasında, bembeyaz etekleri  
Işıldar, yüzümün yorgun aynasında... 
Hepsi de kelebek masumluğunda duru 
Vah ki açılmamış gözümün perdesi vah ! 
Yanyana dizilmişler, ne güzel... 
 
Ne güzel dağların çiçeği güneşi öpmek 
Ve ne güzel kıldan ince köklerle 
“Su ! Su !..”diye toprağa gömülmek... 
Bu haylaz kız nereden geldi bilemem ?! 
Kim öğretti ona ? 
Fal bakmasını papatyalardan... 
Vah ki zamanenin  
İpi kopmuş uçurtmasına vah ! 
Bir de demez mi : 
 -“Mersi !...” 
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ANTALYA YARALI CEYLAN EFSÂNESİ 
(Gülce-Bahçe) 
 
 
”Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı  
Avlasam çöllerde saz ile seni”  
.................................Aşık Veysel  
 
Dinleyin ağalar, dinleyin beyler  
Eritir zamanı bu halkın gücü.  
Özlem duyuyorsa kahramanına  
Diriltir mezardan bu halkın gücü.  
 
Dilsize söyletir, gösterir köre  
Aminle, duayla dertlere çare  
İsterse indirir doruktan yere  
Çürütür tahtları bu halkın gücü.  
 
Haydutlar kayadır, gelinler ırmak  
Suları ortadan ayırır parmak  
Kâh Dicle-Fırat’tır, kâh Kızılırmak  
Arıtır çağları bu halkın gücü.  
Arıtır da nazlı yârim, taa kudretten arıtır  
Gönül imbiğinden geçer gider seneler  
……Geyikli Baba, Tavus Hatun ya da Eyüp Sultan’ı  
……Sarıkızı, Sarı Saltuk veya Merkez efendiyi  
……Efsunkâr zamanın aralığından  
……Efsâne efsâne getirir bize  
……Çoğaltır umut umut bu halkın gücü.  
 
Olmazı oldurur, yakar ateşi  
Çevirir gülşene kızgın güneşi  
İsterse on eder yedi kardeşi  



 86 

Kurutur neslini bu halkın gücü  
 
Bağlar çaputunu bağlar türbeye  
Hızırı uğratır şehire, köye  
Girer destanlara, girer öyküye  
Yürütür orduyu bu halkın gücü.  
……Yürütür de can gülüm, ta kudretten yürütür  
……Gönül sultanıyla geçer gider mevsimler  
……Mevlâna, Yunus ve de Pir Sultan’ı  
……Bardaklı Baba, Sarıca Kız ve Emir Sultan’ı  
……Devr-i devranın tam ortasından  
……Öylesine şahane getirir bize  
……Sağaltır hikmet hikmet bu halkın gücü  
 
Hoca Nasrettin’le düşün düşün gül,  
Karagöz, Hacivat başında püskül  
Kül atar haksıza ocağından kül  
Sırıtır yüzüne bu halkın gücü  
 
Seması, semahı, halayı, sazı  
Çilekeş anası, gül yüzlü kızı  
Karanlık gecenin iri yıldızı  
Kırıtır, salınır bu halkın gücü  
 
Evliyâsı, enbiyâsı, ereni  
Kaz Dağında, Kop Dağında cereni  
Seğmeni, efesi, dadaş, yâreni  
Farıtır birliği bu halkın gücü  
……Farıtır da ay balam, taa kudretten farıtır  
……Gönül dergâhından geçer gider takvimler  
……Battal Gazi, Hüdai sonra Şeyh Galip’i  
……Zincir Bozan Mehmet Bey’i, sonra da Abdal 
Musa’yı  
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……Akreple yelkovanın dünyasından  
……Bir Yivli Minare, bir tekke, bir kubbe getirir 
bize  
……Kısaltır ayrılıkları, anlatır dil olup dilime,  
……Anlatır ay kızım, can oğulum işitin hele:  
Karamanoğulları devrinde,  
Beyler beyi Alanya Beyi'nin  
Gaybi adında bir oğlu vardır.  
…..Sığmaz ele avuca,  
……..İşi gücü  
……….Geçit vermez dağlarda  
…………At koşturup  
……………Cirit ata bir oğul…  
…………….Geyik avı peşinde  
……………….Zirvelerde yata bir oğul…  
…………………Yüreği sadağında  
…………………..Sevdasını okuyla  
……………………Susmayıp anlata oğul…  
Bey oğludur, Toroslarda nam salan  
Şu dağ senin, bu dağ benim dolaşan  
……..Günlerden bir gün  
……….. Bir alageyiğe rastlamış.  
…………..Arkasından yıldırım hızı ile at sürmüş,  
…………….Ancak yakalayamıyacağını anlamış  
………………..Anlamış anlamasına  
…………………..Başlamış Veyselce söylenmeye:  
“Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı  
Avlasam çöllerde saz ile seni  
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı  
Vursam yaralasam söz ile seni  
 
Kurulma sevdiğim güzelim deyin  
Bağlanma karayı alları geyin  
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Ben bir çoban olsam sen de bir koyun  
Seslesem elimde tuz ile seni  
 
Koyun olsan otlatırdım yaylada  
Tellerini yoldurmazdım hoyrada  
Balık olsan takla dönsen deryada  
Düşürsem toruma bez ile seni  
 
Veysel der ismini koymam dilimden  
Ayrı düştüm vatanımdan ilimden  
Kuş olsan da kurtulmazdın elimden  
Eğer görsem idi göz ile seni  
……………Dedikten sonra, evet sonra;  
………………Yayını germiş,  
…………………Okunu fırlatmış…  
 
Ok  
Bulur  
Hedefi  
Fakat o ne?  
Yıkılmaz geyik  
Hem de tam aksine  
Koltuğunun altında  
Bey oğlunun oku ile  
Akar kanı, koşmaya başlar  
Geyik önde yiğit arkasında  
Aşarlar dere, tepe, düzlük, ova  
 
Bir geçite gelirler ki, soluklanır Beyoğlu  
Ve gene seslenir Veyselce:  
….Bu dağlar avcumun içidir benim  
….Arar da bulurum iz ile seni  
….Düşmüşüm peşine asla vaz geçmem  
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….Bu yorgun, bu sakat diz ile seni  
……..Alanya dağları dar gelende oy  
……...Dim Çayı, Alara, har gelende oy  
……...Gümüş saplı okum zor gelende oy  
……...Tanırım ağlayan yüz ile seni  
 
*  
Efsane bu ya;  
Ta Alanya Dağları'ndan  
Elmalı yöresine geçerler…  
………….Elmalı Ovası'nı  
……………Bir uçtan bir uca geçen  
…………….Yaralı alageyik  
………………Sonunda,  
………………..Bugünkü Tekke Köyü'nde bulunan  
…………………Abdal Musa Dergâhı kapısında  
…………………..Kaybolur gider.  
Beyoğlu  
Kan ter içinde  
Dayanır dergâhın kapısına…  
 
Birkaç derviş onu karşılayarak,  
………….Ne istediğini sorarlar.  
 
Anlatır Beyoğlu olup biteni  
Anlatır bir iyice nefes nefese.  
 
“Derviş baba, bir yaralı cerenim var burada  
Saklamayın, yol gösterin, bana gelsin naz ile  
Nice yollar, nice beller aşa aşa gelmişiz  
Kapınızdan içeriye giriverdi hız ile  
Beyoğluyum Alanya’dır meskenimiz yurdumuz  
Doğru söylen, aldatmayın, ey Hak diyen öz ile”  
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Dervişler:  
- Biz, böyle bir Alageyik görmedik, derler.  
Israr eder Beyoğlu,  
………….Bağırır,  
…………....Çağırır  
Büyüdükçe büyür çekişme…  
 
Hayırdır diyerek  
……Dergâhın kapısına  
………….Nur yüzlü yaşlı bir şeyhtir  
……………..Abdal Musa çıkar gelir  
…………………Sorar:Gürültüyü kim  
……………………Eder düşünmeden?  
 
Anlatırlar.  
 
Ve  
Bir tebessüm, bin ışık yağmuru  
Yağmurudur yağar bakışlarından  
Bakışlarından açar nar çiçekleri,  
Çiçekleriyle portakal ve limon kokusu sarar 
çevreyi  
Çevreyi can kırmızısında elma  
Elma yeşilinde aşk ve gizem doldurur  
Doldurur da doldurur…  
 
Açar, aralar Abdal Musa cübbesinin önünü,  
Koltuğunun altına saplanmış oku göstererek:  
- Oğul, atttığın ok bu mudur? der.  
 
………..Tanır Bey oğlu oku görür görmez, tanır…  
Birazcık da utanır.  
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- Evet bu.. Benim okum.  
Onu, sapındaki gümüş halkasından tanıyorum.  
 
Böyle der  
Ama, kendinden de geçer…  
 
Artık bundan sonra  
Bu dergâhtan onu kimse ayıramaz.  
Unutur adını, sarayını unutur.  
 
Abdal Musa'nın  
Kaygusuz Abdal adında  
Bir dervişi olup çıkar,  
…………..Dervişlikten de öte  
……………Onun gerçek bir ozanı olur.  
 
Der ki:  
 
”Hind'den bezirgânlar gelir yayınır,  
Pişer lokmalar, açlar doyunur,  
Aşıkları gelir bunda soyunur,  
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya..”  
 
Yunus için Tapduk Emre ne ise,  
Kaygusuz Abdal için de  
Abdal Musa odur dostlar…  
 
Mustafa CEYLAN  
 
Not:  
*Alanya beyinin oğlu 'Beyoğlu'nun ilk adı GAYBî olup, bu olaydan 
sonra, Abdal Musa dergâhına düşüp eriyende adı:  
KAYGUSUZ ABDAL olmuştur...  
Hani şu 'kaynatırım kaynamaz diyen Kaygusuz var ya, hah işte o...'  
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“Şiirin nöbetinde bir ömür geldi geçti 
Sen; 

Farkına bile varamadın, 
Göremedin nedense  

Nerede ve nasıl 
Tek seni beklediğimi; 

Sadece  
Bu Akdeniz mavisi, 

Bu portakal tenli, 
Toros yeşili gözlü  

Bu şehir farkındaydı” 
 

 
 
 


