


BİR TOKATLI SEVDİM 

 

 

Bir ahudur gördüm taşhan önünde 

Zambaklar şehridir otağım dedi 

Diz çöktüm yalvardım kalbim elimde 

Sen olamazsın gönül mihmanım dedi 

 

Buğulandı gözü sürme silindi 

 Bırak da gideyim yoluma dedi  

Hüzünlü gözünde biri gizliydi  

Topçam’dan büyüktür efkarım dedi 

 

Döksen yeşil ırmağı yanan gönlüme 

Bir filiz büyütmez toprağım dedi  

Yeşil gazovayı sersen önüme  

Gönlümü veremem sözüm var dedi 

 

Yıkıldım kaldım da ayaklarında 

Tokat’tan bir yiğit sevmiştim dedi 

Bir şebnem süzüldü yanaklarından 

Şehittir cennette bekliyor dedi 

 

 

Ayşe GÜRBÜZ  

Şiir Yarışması Birincisi 



                                              TOKAT ELLERİNE                                         

 

Bağrına dizilmiş hece hece ovalar,                                            

Gonca güllerini bezenmiş nice bağlar.                                      

Başları pare dumanlıdır yüce dağlar,                                        

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine.                                        

Alabalıkla yayın hep Almus’tan gelir, 

Hoş bir gün için Tufantepe’ye gidilir. 

Hubyar Sultan’da Hakk için niyaz edilir, 

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine. 

Zile düzlerinde de buğday biçilir,  

Pancar gelir Turhal’da kantara dizilir.                                       

Domates’in en hası Pazar’da yetişir,                                         

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine.                                         

Çileğin baş vatanı Erbaa’dır denir, 

Karayaka kuzusu kebaplık kesilir. 

İsli ocakta pişip ne güzel de yenir, 

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine 

Artova’da yığınla patates sökülür,                                            

Sulusaray’da kaplıca  şifa köküdür.                                           

Çamlıbellerim de bölük bölük bölünür,                                   

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine.                                         

Topçam’dan serin bir rüzgar vadiye eser 

Rahmet olur diyarın enginine düşer. 

Behzat’ım buram buram acı kahve kokar, 

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine. 

Yeşilyurt’ta görürsün upuzun bir katar,                                  

Yükünü taşır Sivas’a Samsun’a atar.                                        

Çekerek coşkun durmaz sel misali akar,                                 

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine.                                      

Ali Paşa’da Hatuniye’de ezan okunur, 

Renkli kilimler Sulusokak’ta dokunur. 

Bakırın tıkırtısı  Taşhan’da duyulur, 

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine. 

Başçiftlik yemyeşil Reşadiye’ye bakar,                                    

Reşadiye’de pehlivanlar bıyık burar.                                       

Niksar’ın fidanları yürekleri yakar,                                          

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine.                                       

Kale burcunda al bayrağım dalgalanır, 

Onbeşliler  gider yârin gözü yaşlanır. 

Alpay’ım der şu toprağa canım fedadır, 

Gönül gel ha gidelim Tokat ellerine. 

 

Teoman ALPAY 

Şiir Yarışması İkincisi 
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TOKAT SEVDASI 
 

 

Yeşilırmak gibidir gönüldeki sevdası, 

Toplumda filizlenir boy verir insan hası, 

Kalplerde barındırmaz kini, nefreti, pası. 

Derinlerden çağlayıp akar seli Tokat’ın. 

 

Sevgi, saygı, hoşgörü özümüze işlemiş, 

Güler yüzle tatlı dil sözümüze işlemiş, 

Ozanlarla pirlerle sazımıza işlemiş, 

Her kalbe ayrı ayrı vurur teli Tokat’ın. 

 

Derdi olan kullara hep açıktır kapımız. 

Camimiz, medresemiz kaybolmayan tapumuz, 

Geçmişten geleceğe köprü olur yapımız, 

Asırlara mühürdür yazma, şalı Tokat’ın. 

 

Kimsesize barınak, yolcuya han olmuşuz, 

Erenlerden ders alıp muhabbetle dolmuşuz, 

Arı gibi çalışıp daldan dala konmuşuz, 

Dermansız derde deva olur, balı Tokat’ın. 

 

Kin tutmaz hile bilmez temizdir yüreğimiz, 

Tembellik barındırmaz çeviktir bileğimiz, 

Şerle işimiz olmaz hayırdır dileğimiz, 

Daim mazlumdan yana atar kalbi Tokat’ın. 

 

Oksijen deposudur Topçam, Çamlıbel dağı, 

Yeşilin tonlarıyla canlandırıyor bağı, 

Hayattayken cennete kavuşturuyor sağı, 

Ezelden Hakk’a doğru akar yolu Tokat’ın. 

 

Ballıca mağrasında insan huzur doluyor, 

Yemyeşil bağlarında hasta şifa buluyor, 

Sağlıklıdır toplumu temiz hava soluyor, 

Yüreklere serinden vurur yeli Tokat’ın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daracık sokakları tarih, kültür kokuyor; 

Gelin kızlar oturmuş halı, cicim dokuyor; 

Gülistanda bülbüller, güller için şakıyor, 

Kapanmayan yaraya derman, dili Tokat’ın. 

 

Kışı ayrı güzeldir, baharı, yazı ayrı; 

Dostları kucaklaşır, bulunmaz ayrı gayrı, 

Yediden yetmişe halk yapar, her türlü hayrı; 

Garibana dayanak olur, eli Tokat’ın. 

 

 

İhsan Kaya yürekten duyguları coşturur, 

Eğitime adanmış gece gündüz koşturur, 

Türkiye’nin incisi ne kadar da hoş durur, 

Her zaman ayrı güzel şirin adı Tokat’ın. 

 

İhsan Kaya 

Şiir Yarışması Üçüncüsü 



TOKAT GÜZELLEMESİ 

Tokat ellerine geldim 

Karagözlü o yar ile 

Pirler şehri seni sevdim 

Karagözlü o yar ile 

 

Sende gördüm her meyveyi 

Gönül dolusu sevmeyi 

Garibe ekmek bölmeyi 

Karagözlü o yar ile 

 

 

Dokuz yüz  adımı attım 

Her yüz yılda bir sanattın 

Bana ceddimi anlattın 

Karagözlü o yar ile 

 

Sulu sokağından aktım 

Renkli yazmaların taktım 

Taş hanında baskı yaptım 

Karagözlü o yar ile 

 

Aşık dolu on bir ilçen 

Tarih çağlar dinler isen 

Neler diyor ah bir bilsen 

Karagözlü o yar ile 

 

İkliminde sıhhat buldum 

Yeşilinde cennet gördüm 

Beni burda bulsun ölüm 

Karagözlü o yar ile 

 

Bünyamin GÜRBÜZ 

Şiir Yarışması Dördüncüsü 



BENİM GÜZEL TOKATIM 

 

 

Bağlarında salkım üzüm 

Varam dedim tutmaz dizim 

Memleketim canım özüm 

Vatanım,canım Tokat’ım 

 

 

Yollarında yürüdüğüm 

Havasını soluduğum 

Taşın bile koruduğum 

Havası güzel Tokat’ım, 

 

 

Ortasından ırmak geçer 

Etrafa güzellik saçar 

Görenler kendinden geçer 

İklimi özel Tokat’ım 

 

 

Yaban elde duramıyom 

Nefes bile alamıyom 

Gezmelere doyamıyom 

Özlemim, sılam Tokat’ım 

 

 

Ali paşa da namaz kılsam 

Kalesinden seyre dalsam 

Topçam yaylasından baksam 

Seyrine yeşil Tokat’ım 

 

 

Senden ırak yaşım dinmez 

Yaşamayan seni bilmez 

Bu garip yabanda ölmez 

Dönerim,yurdum Tokat’ım 

 

Sevilay AĞAOĞLU 

Şiir Yarışması Beşincisi 
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