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Bir Kuş Çiz, Havalanırken Ruhumdan     

Can Kiremitçi 

Bir kuş çiz, havalanırken ufuktan. 

Belki daha öteden, muhtemelen Boğaz’dan…  

 

Bak! Nasıl da çırpıyor kanatlarını uzaktan uzaktan. 

Bir tutam umutla ışıl ışıl mavi gözleri. 

Yaşamın kıyısında kimi zaman… Tam ortasında bazen. 

Çiz çekinmeden! 

 

Üzerimize damlasın kanatlarından bir damla. 

Umuda boyasın solgun kalplerimizi! 

Bir şeyler olsun… 

Eski bir dosta kavuşmak gibi… 

 

Derken… Derken sil çizdiklerini! 

Anlamsızca, kararsızca… 

Yırt, karala… Bir hayaldi yalnızca. 

 

Şimdi ne kaldı geriye, yaşamak namına? 

Sonsuz bir cinayetten parça parça 

 

Bir derin özlem, ruhunda. 

Yaşamın bir diğer adına, 

“Su”ya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Su 

Emir Akdağ 

 

En önemli şeydir hayatta, 

O melek gibidir, 

Şifa verir hatta, 

Temiz tutulmak ister aslında 

 

Ona iyi bakmalıyız, 

Tasarruflu kullanmalıyız, 

Herkes mutlu olduğunu sanır ama, 

Özgür olmak ister aslında                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Suyun Önemi 

İpek Ulukutlu  

 

Su hayatımız için çok önemli 

Uzaktakiler su için çok çabalıyor 

Hayatımızın bir parçası 

Aslında kimse umursamıyor 

Yok olmak üzere olan göller, nehirler  

Su olmasaydı hiçbirimiz yaşamıyorduk 

Teşekkür ederiz dünya!                         

 

                

 

Su Hayattır 

Alya Hotiç 

 

Su var şimdi 

Yok olacak şimdi  

Koruyalım tasarruf yapalım  

Suyu korumayı unutmayalım  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Su 

Yağmur Avcı  

 

Su belki kelime olarak kısa  

Ama önem olarak anlatılamayacak 

kadar uzundur  

Bütün canlılara hayat  

Toprağa can verendir o  

Ama boşa harcarsak  

Akıp gider  

Çok susadığınızda isteyebileceğiniz  

O bir damla su, hayatınızın anlamıdır 

Suyu boşa harcamamalıyız  

Geleceği korumalıyız  

 

 

 



 

 

 

 

Suyun Önemi 

Efe Mustafa Gül 

 

Su her şeydir 

Su değerlidir 

Su ihtiyaçtır 

Su her şeye kullanılır 

Su hayattır 

Su hayatta tutar 

  

 

 

Suyun Önemi 

Neslin Öztemir  

Su çok önemlidir 

Herkes bunu çok iyi bilir 

Suyu boşa tüketirsen kendine kötülük yapmış 

olursun 

Dünyayı korumak yerine kötülüğü korursun     

 

                                                                                                      

 

 

 



 

 

 

 

 

SU 

Eren Kanıbelli  

 

Su değerin H2O 

Herkes günde 2 litre içiyor senden 

Sensiz hiç kimse yaşayamaz 

Dünyanın 3/4’ü su 

Denizler, okyanuslar, göller ve nehirler 

Hepsi su 

 

            

SU 

Ege Şenyıldız  

Dağlardan toplarız suyu 

Susuz kalamaz kimse 

Ağzımız bile susuz kalamaz 

Boşa tüketmeyelim suyumuzu 

Sonra çok ararız onu 

İleride ihtiyacımız olacağını hatırlayalım 

Suyumuzu koruyalım  

 

 



 

 

Su 

 

Nil Erten  

 

Su bizim yaşam kaynağımız 

Su olmadan yaşayamayız  

Suyu boşa harcamayalım 

Düzgün kullanalım 

Suyu korumak için çalışan 

Sivil toplum kuruluşlarına destek olalım 

Onları örnek alalım 

Su olmadan yaşayamayız 

Unutmayalım          

 

  

Su 

Bora Yapan 

 

Su hayat kurtarır, 

Uygar dünyanın en önemli elementidir, 

Hayvanların genel hakkıdır, 

Ayakta kalmamızı sağlar, 

Ye, iç, suyu kullan, 

Akarsu, ırmak hepsi su, 

Toprak da su ister, 

Ilık, sıcak sular, 

Rahatlatır bunlar. 

 

 



 

 

Su 

Demir Çilingir 

Su bize hayat verir, 

Biz sudan daha çok isteriz. 

Su bize yardım eder, 

Biz suyu israf ederiz. 

 

Biz suyu kullanırız, 

Su bizim yaşam kaynağımız. 

Su bize verince, 

Biz sormadan alırız. 

 

Biz suyu düşünmeyiz, 

Su bizi canlandırır, 

Biz suyu düşünmezsek, 

Hayat tükenmeye doğru yol alır. 

 

Dünyada su kirleniyor, 

İnsanlar hiçbir şey yapmıyor. 

Suyun biteceği zaman, 

İnsanların soyunun tükeneceği an.              

 



 

 

Su 

Selin Kaptan 

 

Su önemlidir bize 

Önemli gelmeyebilir size 

Hayatımız için su çok önemli 

Doğa için önemli 

Sağlığımız için önemli 

Denizde mavi 

Dalgaları dans ediyor gibi 

Aslında şeffaftır kendisi 

Maalesef su artık kötü şekilde kullanılıyor 

Hep boş boş akıtılıyor 

“Tasarruf yapalım” diyoruz ama dinlenmiyor 

Herkese diyoruz ama dinleyen var mı? 

Anlamıyorlar ki suyun hayatımıza katkısını 

Su için tasarrufumuzu iyi yapalım 

Geleceğimizi garantiye alalım                       

 

 

 

Su 

Can Zorman  

Suyu tüketme, bilinçli kullan, 

Unutma bunlar geleceğimizdir aman, 

Sev onu, koru 

Evini seviyorsan onu da sev 

Bunları oku ve bilgisayardan ‘save’ et! 



 

 

 

 

Su 

Defne Naz Eker 

 

Sudur benim adım, 

Her yerde çok kullanılırım. 

Çok harcamayın beni, 

Düşünün biraz diğerlerini.                                                                          

Tasarruf edin biraz,                                                                                     

Kullanın beni az az. 

 

      

 

  Su 

 Stefani Yarıcı 

                                                                                                       

Sudur bizi hayatta tutan,                                                                                                  

Hayatımızı kolaylaştıran.                                                                                                        

Nasıl anlatayım ben sana?                                                                                                   

Anla anlayabilirsen.                                                                                           

Yaşatıyorsun sen bizi,                                                                                                

Tabii ki anlıyorum,                                                                                                           

Nasıl zordur!                                                                                                     

Seni boşu boşuna harcıyoruz. 

Biraz bilgilensin bu insanlar, 

Anlamıyorlar ki ama. 

Sensiz hayatta olmayız. 

Sensin bizi hayatta tutan. 

 



 

 

Su 

Leyla Kumru Kılıç 

 

Su akar, gider. 

Ama arkasında bıraktıkları, 

Gitmez, kalır orada. 

Su akar, gider. 

Ama iyileştirdikleri, 

Gitmez, kalır orada. 

Su akar, gider. 

Bazen de götürür her şeyi beraberinde. 

Bırakmaz bir iz bile varlığından. 

 

 Gitse de su, 

 Belli eder bazen orada olduğunu, 

 Dedirtir insanlara: 

 “Su geçmiş buradan.” 

 

Kısacası su, 

Belli etmez sağını solunu. 

Kimse bilmez onun planının ne olduğunu. 

                           

Su sihirlidir, 

İsterse iyileştirir, 

İsterse öldürür. 

Siz yine de risk almayın, 

Suya kötü davranmayın. 

 

                                                       



 

Doğanın Kızı 

Berenis Tekin 

 
Su olmazsa, 

Güller açmaz 

Bülbüller ötmez, 

Çocuklar gülmez. 

 

Peki toprak kuruyunca, 

Bitkiler solunca, 

Kuşlar uçunca uzaklara, 

Bize bakar mı Doğa Ana? 

 

Anadır doğa 

Güzel kızıdır onun su… 

Şakır annesine içli sesiyle, 

Döker içini, 

Biricik evladını, anlar ümidiyle. 

 

Evlat terk eder bir gün anayı, 

Korumayınca biricik kızını insanoğluna karşı,      

 

Dönecek mi diye merak eder güllerle bülbüller 

Uçsuz bucaksız bir bekleyişin içinde, 

Kuruyan güller, ötmeyen bülbüller… 

 
 

 
 



  

  

Kum Saati 

Yasmin Tara Akın 

 
Ters çeviremediğin bir kum saatiydi sanki 

Yalnız, biten zaman değil, hayattı. 

Nefes alıyorsunuz ama yaşamıyorsunuz, 

Varsınız ama aslında yoksunuz…  

Arasanız, geçmişteyim. 

Hatıralarınız içindeyim, 

Boşa akıtılan musluklardan haykırdım. 

Üstüme beton dökerken yalvardım. 

Yine de dinlemediniz… 

Kaçınılmaz kader, 

Değerimi bilemediniz!  

 

 
 



 

 

 

 

 

Susuz Bir Dünya 

Merve Temel 

 
Acaba nasıl olurdu, 

Dünyada olmasaydı su? 

Birkaç şey düşünüyorum 

Ama söyleyemiyorum 

 

Zaten birçok zorluk var 

Yaşadığımız şu dünyada, 

Ama su olmasaydı  

Ne olurdu acaba? 

 



  

Su 

Deniz Kömür 

 

Su bize hayat verir  

Bitkilerimizi yetiştirir  

Ne zaman dilimiz kurusa  

Su her zaman yanımızda  

   

Kirletmemeliyiz sularımızı, 

Temizlemeliyiz, korumalıyız 

Çöpleri, tehlikeyi kaldırmalıyız  

Hayatta tutmalıyız yaşam kaynağımızı  

   

Su hepimiz için muhteşemdir  

Neşe ve hayat verir  

İyi bakmalıyız sularımıza  

Su çok ama çok önemlidir  

 



                                                                                                              

  

Hayatımın Kaynağı 

Kaan Turna 

 

Su içerim, su ile yıkanırım 

Su olmadan yaşayamam, hayatımın kaynağıdır 

Ama biz ona bakmayız 

Kirletiriz, takmayız 

O bizi kurtarırken 

Biz onu çöpe atarız 

Bence onu kurtarmalıyız 

 

 
 



 

 

  

Su Hayattır 

Adriana Petrini  

 

Unutmayın sakın, 

Tükenince üzülmeyin sonra 

Anlamadınız önceden, üzülüyorsunuz şimdiden 

Sakın bir daha yapma 

Ağlama hayatın ardından 

Anlayışlı olun artık! 

Katılın bu döngüye 

Rahatlarsınız katılınca. 

Utanma yardım etmekten 

Bana güven, pişman olmazsın 

 

 

Farkındalık çok önemli 

Umudunu kesme 

Bir gün su tasarrufunun faydasını göreceksin. 

 
 



 

Su Tasarrufu 

Tibet Sütçü  
 
Suyumuz azalıyor 
Toprağımız kirleniyor 
İnsanlar susuyor 
Dünya kuruyor 
 
Bir kahraman lazım 
Suyu koruyacak 
Bir kahraman lazım 
Susuzluğu durduracak 
 
Göllerimizi kaybediyoruz 
Suyumuzu harcıyoruz 
İnsanlarımızı susuz bırakıyoruz 
Suyumuzu kirletiyoruz 
 
Bir kahraman lazım 
Suyu koruyacak 
Bir kahraman lazım 
Susuzluğu durduracak 
 
Suyumuzu korumalıyız 
Boşuna harcamamalıyız 
Tasarruf yapmalıyız 
Susuzluğu durdurmalıyız  
 
Bir kahraman lazım 
Suyu koruyacak 
Bir kahraman lazım 
Susuzluğu durduracak 
 
Su yaşam kaynağıdır 
Çiçekleri, hayvanları, 
İnsanları hayatta tutar 
Korur dünyamızı 
 
Su olmasa ne yapardık? 
Ömrümüz bir hafta olurdu 
Hayatın tadı çıkmazdı 
Suyun koruyucu elleri olmadan 
Ne yapardık? 
Ne yapardık? 
 
Suyu koruyun çocuklar 
Su hayattır 
Suyu koruyun çocuklar 
Su yaşamdır 
 

 

  



 

  

Su 

Yağmur Varol  

 

İçtiğimiz, yüzdüğümüz, 

Onsuz yaşayamayız. 

 

Harcamadan duramayız, 

Sonuçlarına katlanacağız. 

 

Bir gün sonu gelecek, 

Diyeceğiz: “Keşke dikkat etseydik!” 

 

Su bize neşe ve hayat verir, 

Kuraklıktan kurtarır. 

 

Pek umursamayız önemini, 

Anlamayız gereğini. 

 

Geç olacak fark edince, 

Suyun bizim için önemini.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Fark Yaratmak 

Deniz Çoban - Defne Güncan 

 

Mutfakta ve banyoda, 

Dikkatli ol suyuna! 

Bir fark yaratırsın, 

Geleceği kurtarırsın! 

Sebze ve meyveleri suyun altında yıkama, 

Su israfı olur sonra! 

Onun yerine bir kapta yıka, 

Çiçeklere su kalır sonra! 

Harcanan su en çok banyodadır, 

Harcanan suyun yüzde 40'ı buradadır! 

Su bize yardım eder, 

Sen de yardım et, onu kurtarıver! 

Su candır, 

Hep seni kurtarandır! 

Kahraman kadar önemlidir, 

Aslan kadar cesurdur! 

Suyumuzu koruyalım, 

Geleceği kurtaralım! 

Tasarruf yapalım, 

Bir fark yaratalım! 
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