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Antalya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubunun Nisan ayı toplantısında aldığı karar gereği; 

Antalya Lisesinde öğretmenlik yapan ve kentimizde yaşamış değerlerden biri olan şair Cahit Külebi 

adına ödüllü şiir yarışması düzenlenmesi önerilmektedir. 

Bu etkinlik ile kentimizin kültür ve sanat adına sesinin daha fazla duyurabilmesi, Ünlü Şair Cahit 

Külebi’nin eserlerinin yeni kuşaklara aktarılması ve şiirin sevdirilmesi amaçlanmaktadır.  

 CAHİT  KÜLEBİ KİMDİR? 

Cahit Külebi Antalya’nın gurur duyacağı bir şairdir. Asıl adı Cahit Erencan olan şair Cahit Külebi, 1917 

yılında Tokat ilinde doğmuştur. Sivas Lisesi’ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır. Çok küçük yaşlarda şiir yazmaya başlayan şairimiz, 

1997 yılında vefat etmiştir. 1942-1945 yılları arasında Antalya Lisesinde Edebiyat öğretmenliği 

yapmıştır. Eskiden şairler el yazısı ile yazdıkları şiirleri sonradan daktiloda temize çekerlerdi. O’nun 

daktilosu olmadığı için lisenin daktilosunu bazı geceler evine götürür, şiirlerini temize çektikten sonra 

ertesi sabah da geri getirirmiş. Cahit Külebi bir akşam hangi nedenle olmuşsa eşiyle bir tartışmaya 

girer ve evi terkeder. Eşi onun dönmesini beklerken uyuya kalır. Sabah kalktığı zaman Cahit Külebi’yi 

çalışma masasının üstünde sızmış olarak bulur. Külebi’nin elinin altında el yazısı ile yazılmış bir şiir 

vardır. Eşi bu şiiri okur ve gözleri dolu dolu olur. İşte Antalya’da yazılmış ve kesinlikle Türk Edebiyatına 

mal olmuş olan o güzel şiir şöyledir; 

  

HİKÂYE 

  

Senin dudakların pembe ellerin beyaz, 

Al tut ellerimi bebek, tut biraz! 

  

Benim doğduğum köylerde 

Ceviz ağaçları yoktu, 

Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz! 

  

Benim doğduğum köylerde 

Buğday tarlaları yoktu, 

Dağıt saçlarını bebek, savur biraz! 

  

Benim doğduğum köyleri 

Akşamları eşkıyalar basardı. 

Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem, konuş biraz! 



  

Benim doğduğum köylerde 

Kuzey rüzgârları eserdi, 

Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır, öp biraz! 

  

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin! 

Benim doğduğum köyler de güzeldi, 

Sen de anlat doğduğun yerleri, anlat biraz!           Cahit KÜLEBİ 

 

Cahit Külebi Antalya’da yıllarca yaşayan ve bir edebiyat öğretmeni olarak iz bırakan bir şair olduğuna 

göre, O’nun adına düzenlenecek Türkiye çapında bir “Cahit Külebi Şiir Ödülü” kesinlikle   Antalyamıza 

büyük bir onur ve prestij kazandıracaktır.Üstüne üstlük, katılımcı şairler ve ödül kazananlar kentimize 

geldiğinde bir sanat atmosferi oluşacaktır.   

Cahit Külebi adına yapılması önerilen ödüllü Şiir Yarışması etkinliğinin sanata ve sanatçıya değer 

veren ve birçok sanat etkinlik programları yapan ve Kepez Belediye Başkanı Sn. Hakan Tütüncü’nün 

vermiş olduğu söz üzerine Kepez Belediyesince yapılması önerilmektedir.  

 

http://www.siir.gen.tr/siir/c/cahit_kulebi/index.html

