
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR YER DÜŞÜNÜYORUM 
 
Bir yer düşünüyorum, yemyeşil, 
Bilmem, neresinde yurdun. 
Bir ev günlük güneşlik,  
Çiçekler içinde memnun. 
 
Bahçe kapısına varmadan daha,  
Baygın kokusu ıhlamurun. 
Gölgesinde bir sıra, der gibi: 
– Oturun! 

Haydi çocuklar, haydi 
Salıncakları kurun! 
Başka dallarsa, eğilmiş: 
– Yemişlerimizden buyurun! 

Rüzgâr esmez, konuşur: 
– Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun. 

Mesut olun, yaşayın, 
Ana, baba, evlât, torun... 

 

Ziya Osman SABA 
(Çocuklar İçin Şiir Dünyası, s. 

25) 
 

 
ANNE 

 

Karanlık dağlara yıldızlar doğdu. 
Duanla derdimiz dindikçe anne. 
Kuzular meledi, mevsimler aydın 
İçimiz sevginle yandıkça anne. 
 
Artık her umudun meyvesi bizde. 
Engeller eridi, gök mavi anne. 
Senin için çarptı yüreklerimiz, 
Her nefes ismini andıkça anne. 
 
Tüm şefkat yüküyle tüten ocaklar, 
Naneli çorbanı koklattı anne. 
Bazen bizim gibi o yavrucaklar, 

Seni hatırlattı, ağladık anne. 
 

Göktuna Rahmi GÖKBAYRAK 
(Anne ve Çocuk Şiirleri, s. 46) 

            
           AİLEMİZ 
 
Annem, babam bir yerdeyiz,    
Yuva denen bir evdeyiz.    
Hepimizin güler yüzü,     
Çok bahtiyar aileyiz.    
... 
Anne-baba iki varlık, 
Çektirmezler bize darlık. 
Böyle rahat bir yaşayış, 
En büyük bir bahtiyarlık. 
 

İbrahim GÜNGÖR  
(Anne ve Çocuk  Şiirleri 
Antolojisi, s. 47) 



 

SINIFTA  

Sınıf kendi evimiz 

Tertemiz tutmalıyız 

Çamurlanmasın yerler 

Sonra bize ne derler? 

Açık kalsın pencere 

Kağıt atmayın yere 

Ya öğretmen girerse 

Ne ayıp size derse? 

Tahtayı kirletmeyin 

Duvarı pisletmeyin, 

Herkes bizi kıskansın  

Üçüncü sınıf sansın, 

Çocuklar uslu durun 

Rahat, rahat oturun 

Kimse sevmez haşarı, 

Kavgacı çocukları!... 

                     

                      İlhami  B. TEZ 

 

      BABACIĞIM 

 

Evimizin direğisin! 

Gözümüzün bebeğisin! 

Ne sevimli ne iyisin, 

Benim canım babacığım. 

 

Akşamları sen gelince  

Kapılırız hep sevince… 

Gündüz olur bize gece 

Benim canım babacığım! 

 

Biz güleriz sen gülersen 

Zevkle yeriz, sen de yersen 

Hep dinleriz sen ne dersen  

Benim canım babacığım! 

 

                          Rakım ÇALAPALA    

              

• ANNE 

Hasretim göremem nurlu yüzünü, 

Sevgin yüreğimi dağlıyor anne! 

Dinlesem dizinde tatlı sözünü, 

Gurbet yollarımı bağlıyor anne! 

 

Akşam yuvasına dönerken kuşlar, 

Bükerim boynumu bir hüzün başlar, 

Süzülür gözümden mahzunca yaşlar, 

Seller bile mahzun çağlıyor anne! 

Kader bu, yanına gelemez yavrun, 

Sensiz gurbet elde gülmez yavrun,. 

Vuslat ne zamandır bilemez yavrun. 

Bükmüş bak boynunu ağlıyor anne! 

 

Hüseyin   ÖZTÜRK 

 

 

                                       

               ANNECİĞİM 

        Ne sevimli bir annesin! 

        Ne tatlıdır senin sesin!  

        Canım mısın; bilmem nesin? 

        Benim güzel anneciğim! 

 

        Senden yakın kim var bana? 

        Yüreciğim bağlı sana: 

        Can bir yana sen bir yana 

        Benim güzel anneciğim! 

 

        Gülsem güler güzel yüzün 

        Ağlamamdan alır hüzün 

        Senin gecen ve gündüzün 

        Benim güzel anneciğim! 

                           RAKIM ÇALAPALA             

                

OKULUMUZ 

     

 Her yerden daha güzel 

 Bizim için burası 

 Okul, sevgili okul, 

 Neşe, bilgi yuvası! 

  

 Güzel kitaplar burada 

 Bir çok arkadaş burada 

 İnsan nasıl sevinmez 

 Böyle yerde okur da? 

 

 Senin çatın altına  

 Girmez kötü duygular 

 Bilgi giren yerlerde 

 Kalmaz artık kaygılar. 

 

 Her yerden daha güzel  

 Bizim için burası, 

 Okul, sevgili okul! 

 Neşe, bilgi yuvası! 

 

    Rakım ÇALAAPALA  

 



AİLEMİZ 

 Bilirsiniz, 

 Hiçbirimiz 

 Evde yalnız değiliz. 

 Büyük anne, büyük baba… 

 -Daha kimler var acaba? 

 Baba, oğul, ana kız, 

 Ağabeyimiz, ablamız,  

 Teyzemizle,halamız… 

 Bir soydan,bir kandanız. 

 İşte böyle hepimiz 

 Toptan bir aileyiz. 

 Kümeyıldızlar gibi 

 Bir ara yaşarız 

 İyiliğe koşarız, 

 Kötülükten kaçarız.   

                                MEHMET NECATİ ÖNGAY 

 

ANNEM  

 

Bağım olsa, bahçem olsa  

İpek kumaş bohçam olsa,  

Sabah olsa, akşam olsa  

Annem gitmese yanımdan.  

Her zaman baksam yüzüne,  

Uyurum yatsam dizine.  

Rastlamadım kem sözüne  

Sesi çıkmaz kulağımdan.  

Bir sözünü iki etmem.  

Canımı verir incitmem  

Annemsiz cennete gitmem  

Onu severim canımdan  

 

İbrahim ŞİMŞEK 

 

 


