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Peygamberlerin Duaları 

Hz. Nuh’un (a.s) Duası 

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in (a.s) duası 

Hz. İbrahim’in (a.s) duası 

Hz. Yusuf’un (a.s) duası 

Hz. Zekeriya’nın (a.s) duası 

Hz. Süleyman’ın (a.s) duası 

Hz. Musa’nın (a.s) duası 

Kur’an’da Geçen Dualardan Seçmeler 

 

 

 

 

Kur’an’da 
Geçen 
Dualar 

 



Peygamberlerin Duaları 

Hz. Nuh’un (a.s) Duası 
 

Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana 

sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, 

hüsrana uğrayanlardan olurum." (Hud Suresi, 47. ayet)    

 

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in (a.s) duası 
 

Ey Rabbimiz, Bizi sana teslim olmuş (Müslümanlar) kıl ve 

soyumuzdan Sana teslim olmuş(Müslüman) bir ümmet çıkar. 

Bize ibadet usullerimizi göster ve tevbemizi kabul et. 

Şüphesiz tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan 

ancak sensin…(Bakara Suresi, 128. ayet) 

 

Hz. İbrahim’in (a.s) duası 
 

Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir. Ey Rabbimiz, 

beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan 

eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Ey Rabbimiz, amellerin 

hesap olunacağı gün beni, anne-babamı ve mü'minleri 

bağışla. (İbrahim Suresi, 39–41. ayetler)    

 



Hz. Yusuf’un (a.s) duası 
 

Ey Gökleri ve yeri Yaratan! Dünyada da ahirette de benim 

sahibim Sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler 

arasına kat. (Yusuf Suresi, 101. ayet) 

 
Hz. Zekeriya’nın (a.s) duası 
 

“Rabbim, beni yalnız bırakma.. (Enbiya suresi, 89. ayet)  

 

Hz. Süleyman’ın (a.s) duası 
 

Ey Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete 

şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı 

sağla ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat." (Neml 

Suresi, 19. ayet)   

 

Hz. Musa’nın (a.s) duası 
 

Ey  Rabbim, benim göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır. 

Dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerim kolayca anlaşılsın.. 

(Taha Suresi 25 ve 28. ayet ) 

 



 

Kur’an’da Geçen Dualar 

 
— Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik 

ver. Ve bizi ateşin azabından koru..  

( Bakara Suresi, 201. ayet) 

 
— Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan 

kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı 

hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok 

esirgeyicisin, çok merhametlisin.” (Haşr suresi, 10. ayet) 

 

— Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam 

bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” (Bakara 

Suresi, 250. ayet ) 

 
— Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi 

ateş azabından koru. (Ali İmran suresi 147. ayet) 

 



— Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde 

girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik 

içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 

Suresi 80. ayet) 

 

— “Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, 

sen merhamet edenlerin en hayırlısısın... (Mü’minün suresi, 

109.ayet) 

 

— Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu 

tutma, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük 

yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işleri de 

yükleme, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim 

Mevlamızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et!" (Bakara 

Suresi, 286. ayet) 

 

— Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi 

kaydırma! Bize, tarafından rahmet bağışla! Lütfu en bol olan 

sensin." (Ali İmran Suresi, 8. ayet) 



—Ey Rabbimiz, bize çok sabır ver, Müslüman olarak canımızı 

al!" (Araf Suresi 126. ayet) 

 
— Ey Rabbimiz, "Rabbinize inanın" diyen davetçiyi işittik, 

hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, 

kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey 

Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasıtasıyla vâdettiklerini de 

ikram et ve kıyamette bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen 

vâdinden caymazsın." (Ali İmran Suresi 193–194.ayet) 

 
— Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat!" 

(Şuara Suresi 83. ayet)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Lailaheillallah Ömer Karaoğlu 

Teşekkür Ederim Allah’ım  Minik Dualar Grubu 

Allahuekber Grup Yürüyüş  

Yollar Senindir Eşref Ziya Terzi 

Hamza Yürekliler Mustafa Cihat 

Kalksam Ve Dirilsem Eşref Ziya Terzi 

Çağlara Ömer Karaoğlu 

Güller Açmasa Da Umut Mürare 

Ya Hayy Grup Yeniçağ 

Tut Elimizden Mustafa Cihat 

Seni de Vururlar Ey Acı                Gurup Genç 
 

 

 

Ezgiler 
 



Lailaheillallah                                                         Ömer Karaoğlu 
 

Bir avuçtuk biz göklere sığmayan 

Bir avuçtuk biz cennete susayan 

Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden 

En kutlu sözdür bu 

 

La ilahe illallah 

La ilahe illallah 

 

Yar oldun gönlüme, sevgi ektin içime 

Tevhid binasinda gönlüm gönlün üstüne 

Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden 

En kutlu sözdür bu 

 

La ilahe illallah 

La ilahe illallah 

 

Alnımızın aklı zalime kâbus olur 

Mazlumun cani yansa ahı bize dokunur 

Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden 

En kutlu sözdür bu 

 

La ilahe illallah 

La ilahe illallah 

 

 

 



Teşekkür Ederim Allah’ım                    Minik Dualar Grubu 

Teşekkür ederim Allah’ım 

Seni çok seviyorum Allah’ım 

 

Sen Ganisin, sen Rahimsin, 

Sen Kerimsin Allah’ım 

Sen seversin, sevilirsin 

Sen tek birsin Allah’ım 

 

Bir gül aldım elime 

Görmem için göz verdin 

Koklamaya burnumu 

Tutmam için el verdim 

 

Teşekkür ederim Allah’ım 

Seni çok seviyorum Allah’ım 

 

Anneciğimin sesini 

Duymaya kulak verdin 

Ondan dua öğrendim 

Söylemeye dil verdin. 

 

Teşekkür ederim Allah’ım 

Seni çok seviyorum Allah’ım 

 

 

 



Allahuekber                                                             Grup Yürüyüş 

Ellerinden tut günleri 

Umuda sar yüreğini 

Ateşe ver sesini 

Allahu ekber sabır zafer 
 

Zalimlere tağutlara 

Fil sahibi zorbalara 

Ebrehenin ordusuna 

Diren Kur’an’la sen hey 

Allahu ekber sabır zafer 

 

Yıldırmasın zulüm seli 

Yasak sürgün ölüm seni 

Korkuları yık da gel 

Allahu ekber sabır zafer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yollar Senindir                                             Eşref Ziya Terzi 
 

Böyle olmaz, böyle olmaz 

Hadi kalk, haydi kalk 

Gafleti at korkuyu at 

Söküp at 

Sen gitsen de yeşil kalsın bu bahçe 

Haydi tohum at 

 

Yürü yürü yollar senindir 

Zulmü kaldırıp atacak eller senindir 

 

Böyle gitmez, böyle gitmez 

Değişir, değişir 

Kan, gözyaşı dinsin artık 

Yetişir 

Zaman geldi vakit çattı, gün doldu 

Tohum gelişir 

 

Yürü yürü yollar senindir 

Zulmü kaldırıp atacak eller senindir 

 

Böyle kalmaz, böyle kalmaz 

Gün doğar, gün doğar 

Doğar güneş, boğar zulmeti boğar 

İman bizde, sabır bizde aşk bizde 

Fidan boy atar 

 

Yürü yürü yollar senindir 

Zulmü kaldırıp atacak eller senindir                           



Hamza Yürekliler                                                 Mustafa Cihat 
 

Dinle beni anlatayım, 

Kimlerden bu yiğitler, 

Aslı nedir, namı nedir,  

Nereden bu yiğitler. 

 

Yusuf yüzlü, sadık sözlü, 

Hamza yüreklidirler, 

Hakkı bilir, hakkı söyler, 

Hakk’tan yana yiğitler. 

 

Söz tükenir, destan olur, 

Hakka yürür yiğitler, 

Şan yazılır, ferman olur, 

Tarihlere yiğitler. 

 

Yusuf yüzlü, sadık sözlü, 

Hamza yüreklidirler, 

Hakkı bilir, hakkı söyler, 

Hakk’tan yana yiğitler. 

 
 
 
 
 
 

 
 



Kalksam Ve Dirilsem                                          Eşref Ziya Terzi  
 

Gecenin karanlığında hep yanında olsam 

Mücadelen ve kıyamın rehberim olsa 

Mekke’nin ortasında Kâbe’nin yanında 

Rahmani hareketin bir eri olsam 

 

Ben kalksam ve dirilsem 

İmanımla yücelsem 

İçimdeki benliği 

Tek tek eritsem 

 

Issız çöl gecesinde ardından gitsem 

İzini bulsam, yanında bir an otursam 

Ayağının tozuna yüzümü sürsem 

Sürsem, sürsem, erisem arşa yükselsem 

 

Ben kalksam ve dirilsem 

İmanımla yücelsem 

İçimdeki benliği 

Tek tek eritsem 

 

Ebu Bekr’in aşkını duysam kalbimde 

Beynimi kemiren şirkten kurtulsam 

Hicreti kendime yoldaş edinsem 

Mağaranın eşiğinde güvercin olsam 

 

Ben kalksam ve dirilsem 

İmanımla yücelsem 

İçimdeki benliği 

Tek tek eritsem                                                          

 



Çağlara                                                                     Ömer Karaoğlu 
 

Sığındık Rabbimize, yöneldik Rabbimize 

Adını yüceltmek için, güç versin diye bize Adını yüceltmek için, 

onunla hükmetmek için, cennetine girmek için güç versin diye bize  

 

Bedendeki bu canı, satı verdik Allah’a 

Saf olduk Allah için, koyulduk bu yola 

Birleşti ellerimiz, uzandı çağlara  

Rasulüm önderim, anam babam sana feda 

Gösterdiğin bu yola, canımız malımız feda 

Yeniden dirilmek için, müjdelere ermek için 

Adaleti kurmak için, her şey Allah’a feda 

Bedendeki bu canı, satıverdik Allah’a 

Saf olduk Allah için, koyulduk bu yola 

Birleşti ellerimiz, uzandı çağlara 

 

 

 

 

 

 

 



Güller Açmasa da                                                 Umut Mürare 
 

Gurbet diyarından selam olsun anama, 

Tasa etmesin gayrı, 

 

Güller açmasa da, güneş doğmasa da, 

Baş koymuşuz biz bu sevdaya dönmeyiz. 

 

Hasretle yollarımı bekleme anne, 

Kapı eşiklerinde ağlama anne. 

 

Güller açmasa da, güneş doğmasa da, 

Baş koymuşuz biz bu sevdaya dönmeyiz. 

 

Artık dönüş yoktur, gemileri yaktık, 

Bu canı Allah’a sattık. 

 

Güller açmasa da, güneş doğmasa da, 

Baş koymuşuz biz bu sevdaya dönmeyiz. 

 

Hasretle yollarımı bekleme anne, 

Kapı eşiklerinde ağlama anne, 

 

Güller açmasa da, güneş doğmasa da, 

Baş koymuşuz biz bu sevdaya dönmeyiz. 

 
 
 

 



Ya Hayy                                                                       Grup Yeniçağ 
 

Bir gece, 

Kanatlandım, 

Yükseldim semalara 

Anladım,  

Ve gördüm ki; 

Her şeyde tek bir imza, 
 

Ya Hayy. 

Ya Hayy. 
 

Göz kırpan yıldızlar anlatırlar her gece, 

Fısıldarlar durmaksızın sadece iki hece, 
 

Ya Hayy, 

Ya Hayy. 

 

Her baharda topraktan uyanırlar sürur ile. 

Kâinat ilan eder aşk ile iki hece. 

 

Ya Hayy. 

Ya Hayy. 
 

Göz kırpan yıldızlar anlatırlar her gece, 

Fısıldarlar durmaksızın sadece iki hece, 
 

Ya Hayy, 

Ya Hayy. 

 



Tut Elimizden                                                           Mustafa Cihat 
 

Sensizken alem kine boyandı, 

Toz duman oldu sineler, 

Her söz gitti yalana dayandı, 

Saklı kaldı gerçekler, 

Her söz gitti yalana dayandı, 

Kayboldu üstün değerler. 

 

Tut elimizden aman, tut elimizden, 

Bizi yalnız bırakma, tut elimizden, 

Can tut elimizden, canan tut elimizden, 

Bizi sensiz bırakma, tut elimizden. 

 

Sensizken günler zulme uyandı, 

Yorgun düştü seneler, 

Durgun sular nefrete bulandı, 

Ziyan oldu geceler, 

Durgun sular nefrete bulandı, 

Ziyan oldu geceler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tut elimizden aman, tut elimizden, 

Bizi yalnız bırakma, tut elimizden, 

Can tut elimizden, canan tut elimizden, 

Bizi sensiz bırakma, tut elimizden. 

 

Adaletine amenna, 

Azametine amenna, 

Ama biz mücrim kullarını, 

Şefkatinle yargıla 

Sana layık kul olamadık, olamadık, olamadık, 

Doğruyu bir türlü bulamadık, bulamadık, bulamadık, 

Sözümüze sadık kalamadık, kalamadık, kalamadık, 

 

Şimdi affet sen bizi merhametine muhtacız. 

Şimdi affet sen bizi mağfiretine muhtacız 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seni de Vururlar Ey Acı                                       Gurup Genç 
 

Seni de vururlar bir gün 

seni de vururlar ey acı 

uçup da gittiğin 

uçup da durduğun 

kanatlarından 

 

Sazın, sözün, türkülerin 

türkülerin tükenir 

ellerin koynunda 

kalakalırsın 

 

Ve bir gün bu dünya 

gül bahçesine dönecek 

bunu böylece bilin 

ve unutmayın 

 

Seni de vururlar bir gün 

seni de vururlar ey acı 

halepçe’de solmuş 

filistin’de solmuş 

soldurulmuş gül gibi 

çeçenya’da solmuş 

afganistan’da 

soldurulmuş gül gibi 

 
 



 

 

 
 

 

 

HAK YOL İSLAM YAZACAĞIZ/Abdurrahim KARAKOÇ 

UTANSIN/Necip Fazıl Kısakürek 

UYAN/Mehmet Akif ERSOY 

BÖYLE OL BÖYLE SÖYLE/Cahit Zarifoğlu 

ZULMU ALKIŞLAYAMAM/Mehmet Akif ERSOY 

KÜÇÜK NAAT/Sezai Karakoç 

DUA/Arif Nihat Asya 

SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE/Sezai Karakoç 

BAŞKA BİR TEPEDEN/Yahya Kemal Beyatlı 

UYAN ARTIK YİĞİDİM/Nurullah GENÇ 

 
 
 
 

  
Şiirler 

 



HAK YOL İSLAM YAZACAĞIZ 
Abdurrahim KARAKOÇ 
 

Kör dünyanın göbeğine  
Hak yol İslâm yazacağız.  
Kuşların göz bebeğine  
Hak yol İslâm yazacağız.  
 
Yola, ağaca, pınara  
Esen yele, yağan kara  
Yağmur yüklü bulutlara  
Hak yol İslâm yazacağız.  
 
Bucak bucak, köşe köşe  
Kara taşa, kor-ateşe  
Yıldıza, aya, güneşe  
Hak yol İslâm yazacağız.  
 
Her kapının eşiğine  
Her sofranın kaşığına  
Balaların beşiğine  
Hak yol İslâm yazacağız.  
 
Herkes duyacak, bilecek  
Saklanmaz gayrı bu gerçek  
Yaprak yaprak, çiçek çiçek  
Hak yol İslâm yazacağız.  
 

 

 

 



UTANSIN 
Necip Fazıl Kısakürek 
 
Tohum saç, bitmezse toprak utansın!  
Hedefe varmayan mızrak utansın!  
 
Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!  
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!  
 
Eski çınar şimdi noel ağacı;  
Dallarda iğreti yaprak utansın!  
 
Ustada kalırsa bu öksüz yapı,  
Onu sürdürmeyen çırak utansın!  
 
Ölümden ilerde varış dediğin,  
Geride ne varsa bırak utansın!  
 
Ey binbir tanede solmayan tek renk;  
Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UYAN 
Mehmet Akif ERSOY 
 

Baksana kim boynu bükük ağlayan.  

Hakkı hayatındır senin ey müslüman,  

Kurtar artık o biçareyi Allah için.  

Artık ölüm uykularından uyan.  

 

Bunca zamandır uyudun kanmadın,  

Çekmediğin çile kalmadı, uslanmadın.  

Çiğnediler yurdunu baştan başa.  

Sen yine bir kerre kımıldanmadın.  

 

Ninni değil dinlediğin velvele,  

Kükreyerek akmada müstakbele.  

Bir ebedi sel ki zamandır adı,  

Haydi katıl sen de o coşkun sele.  

 

Gözleri maziye bakan milletin,  

Ömrü temadisi olur nakbetin.  

Karşına müstakbeli dikmiş Hüdâ,  

Görmeye lakin daha yok niyyetin.  

 

Ey koca şark! Ey ebedi meskenet!  

Sen de kımıldanmaya bir niyet et.  

Korkuyorum, Garbın elinden yarın,  

Kalmayacak çekmediğin mel’anet.  

 



BÖYLE OL BÖYLE SÖYLE  

Cahit Zarifoğlu 

 

Doğuyor çocuklar  

Türkiyede  

Cezayirde  

Kenyada  

Eskimolar ülkesinde  

 

Dünya ne uzun  

Ne kısa  

 

Milyarlarca milyarlarca çocuk  

Geldi yeryüzüne  

Her birinde bir çift göz  

Baktılar yer-gök aleme  

 

Şimdi eğleşir eşyada  

İki kere milyarlarca gözle  

Baktılar nehirlere  

Yanyana akıp  

Karışmayan  

Tuzlu suyu tatlı suya  

Kuşlara  

Dağlarda dolanan kartala  

 

Şurada bir savaş var kan akıyor  

Şurada. İki kere Müslüman kan  

 

Ve milyarlarca çocuk  

Tarih boyunca  

Büyüyüp  

Avuçladı dünyayı  

Giderken  

Bıraktılar hep  

 

Doğuyor çocuklar  

Çinde  

Afganistanda  

Türkiyede  

Şimşek sabahta yıldız gecede  

 

Doğumlara artık ebeler  

Anneler de karışmıyor  

Ya bu sonbahar  

 

 

 

 

 



Dünyanın mevcudu ne  

Nereye gitti  

Doğup doğup boy atan nağra atanlar  

 

Ne sesleri kaldı  

Ne cisimleri  

Ah çocuklar çocuklar  

İçiniz kararmasın sakın  

Açıp  

Okuyunca bu şiiri  

 

Şimdi biraz  

Baksın dikkatle bana gözleriniz  

Öğrenelim şu duayı  

Yol boyunca  

Beşikten başlayıp  

Mezarlara kadar  

 

Önce besmele  

En güzel kelime  

Allahım  

Yol boyunca  

Bırakma elimi  

Düşerim sonra  

 

 

Allahım  

Niçin halkettinse beni  

Kalbime söyle iyice  

Engellerden arınsın yolum  

 

Allahım  

O güzeller güzeli  

 

Hangi iyilik diledi senden  

Dilerim ben de öylelerini  

 

Allahım  

Peygamber efendimiz  

Hangi şerlerden sığındıysa sana  

Upuzak tut benden de onları  

 

Allahım  

Yol boyunca  

Tarih boyunca  

Başıboş bırakma bizi 

 

 

 

 



ZULMU ALKIŞLAYAMAM 
Mehmet Akif ERSOY 
 

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;  

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.  

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...  

-Boğamazsın ki!  

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.  

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;  

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.  

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;  

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!  

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?  

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!  

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,  

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!  

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!  

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...  

İrticânın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



KÜÇÜK NAAT 
Sezai Karakoç 
 

Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli  

Hafıza seni anmak ödevinde mi  

Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli  

Sen Eskimoların ısınması sevgililer mahşeri  

 

Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden  

Mantığım mantığın üstünde yeni  

İçimde Nuh'un en yeni tufanı  

Dünyaya ayak basıyorum yeniden  

 

Göz seni görmeli ağız seni söylemeli  

Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli  

 

Yüzlerce yıl geçiyor belki bir bulut geçiyor  

Ben yeni doğmuş bir çocuk gibi  

Herkesin konuştuğu dilden mahrum  

Ama yepyeni bir dil konuşmanın sevinci  

 

Bütün deniz kıyılarında seni anmalı  

Sen buzulların erimesi Eskimoların ısınması 

 

 

 

 

 

 



SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE 
Sezai Karakoç 
 

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır  

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır  

Aşk cellâdından ne çıkar mademki yar vardır  

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır  

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır  

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır  

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır  

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır  

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır  

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır  

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır  

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır  

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır  

Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır  

Sevgili  
En sevgili  
Ey sevgili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUA 
Arif Nihat Asya 
 

Biz, kısık sesleriz... minareleri,  

Sen,ezansız bırakma Allahım!  

Ya çağır şurda bal yapanlarını,  

Ya kovansız bırakma Allahım!  

Mahyasızdır minareler... göğü de,  

Kehkeşansız bırakma Allahım!  

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,  

Müslümansız bırakma Allahım!  

 

Bize güç ver... cihad meydanını,  

Pehlivansız bırakma Allahım!  

Kahraman bekleyen yığınlarını,  

Kahramansız bırakma Allah'ım!  

Bilelim hasma karşı koymasını,  

Bizi cansız bırakma Allah'ım!  

Yarının yollarında yılları da,  

Ramazansız bırakma Allah'ım!  

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,  

Ya çobansız bırakma Allah'ım!  

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız;  

Ve vatansız bırakma Allah'ım!  

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,  

Müslümansız bırakma Allah'ım! 

 
 
 



BAŞKA BİR TEPEDEN 
Yahya Kemal Beyatlı 

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 

Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul! 

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. 

 

Nice revnaklı şehirler görünür dünyada, 

Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. 

Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada 

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UYAN ARTIK YİĞİDİM 
Nurullah GENÇ 
 

Istırâbdır yiğidim azığımız, hicrandır  

Mirasımız mahkûmdur, mahzundur, perişandır  

Gene de ye’se düşme yiğidim; imtihandır  

Filizlenen her ölüm, mazlumlara nişandır  

 

Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı  

Ufka bir bak, ilerle; inkılâba az kaldı.  

 

Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor  

Bin yüzlü Ebrehe’ler, kara filler geliyor  

Şimdi devran değişti; ebâbiller geliyor  

İbrahim bahçesinden taze güller geliyor  

 

Âlemde, duyulacak kutlu bir âvaz kaldı  

Ufka bir bak yiğidim; inkılâba az kaldı.  

 

Bulanık akan sular durulacak yeniden  

Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden  

Saâdet menziline varılacak yeniden  

Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden  

 

Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı  

Ufka bir bak yiğidim; inkılâba az kaldı.  

 

 



 

Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir  

Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir  

Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir  

Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir.  

 

Yıllardır, uygarlıktan sana hep enkaz kaldı  

Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı.  

 

Tasalanma yiğidim; zaman bizden yanadır  

Külümüzden yükselen duman bizden yanadır  

Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır  

Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır  

 

Kapıları açacak çoşkun bin niyaz kaldı  

Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı  

 

Mahzenlerde beklemek ziyan artık, yiğidim  

Fecr-i sâdık vaktidir; uyan artık yiğidim  

Ateşlere girsen de, dayan artık yiğidim  

Hakikate dönüyor rüyan artık, yiğidim  

 

Zalimler için karar verildi; infaz kaldı  

Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı 
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