
 

 

 

BAYRAM GELDİ 

 

Çalınsın davullar, süslensin taklar, 

Takvimler 29 Ekim’i gösterdi. 

Çekilsin göndere şanlı bayraklar, 

Yurdumun en büyük bayramı geldi. 

 

 

Gösteriler yapılsın, çekilsin halaylar, 

Yönetimin halka geçtiği gün geldi. 

Okunsun şiirler, anılsın hatıralar 

Yine Cumhuriyet Bayramı geldi.  

 

 

 

 

 



 

 

SÖZÜMÜZ VAR 

 

Atalarım bu topraklarda, 

Can verdi savaşlarda. 

Bir karış toprağı bile, 

Terk etmedi düşmanlara. 

 

 

 

 

Cumhuriyet yenilikti,  

Bağımsızlık demekti. 

Halkın söz hakkıydı, 

Bilimdi, emekti, fendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yirmi dokuz Ekim geldiğinde, 

Yıl bin dokuz yüz yirmi üçte. 

Gazi kürsüye çıktı, 

Kavuşturdu bizi cumhuriyete. 

 

 

 

Atamıza sözümüz var, 

Koruyacağız emanetini. 

Son nefesimizde bile, 

Yaşatacağız cumhuriyeti. 

 



 

 

 

 

CUMHURİYET 

 

Atatürk’ün izinde, 

Durmaz, yürür geleceğe 

Meraklıdır öğrenmeye, 

Çalışır bilimle, fenle. 

 

 

 

 

Vatanını sever, korur. 

Dürüst ve çalışkan olur. 

Ülkesini yükseltecek olan, 

Cumhuriyet çocuğudur. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CUMHURİYETE GİDEN YOL 

 

İstanbul’a yanaştı düşman gemileri, 

Topladılar elimizden topları, tüfekleri. 

Mustafa Kemal bunu görünce, 

“Geldikleri gibi giderler!” dedi. 

Bu kutlu millete inancını, 

Tüm dünyaya gösterdi. 

 

Mustafa Kemal’in liderliğinde,  

Samsun’da ilk kıvılcım atıldı.  

Kurtuluş ateşi düştü yüreklere 

Amasya, Erzurum ve Sivas’ta harlandı. 

Yurdun dört bir bucağından  

Toplandı vatan evlatları, 

Özgürlüğe giden şanlı yolda, 

Attılar kararlı adımları. 

 

 

 

 

Eskişehir, İnönü, Kütahya,  

Büyük Taarruz ve Sakarya. 

Antep’te, Urfa’da, Kars’ta, 

Çarpıştı yiğitler; vatana can feda.  

Bilin ki en huzurlu sabahlar, 

Fırtınalardan sonra başlar. 

Bağımsızlık günleri için  

Yapıldı tüm bu savaşlar. 

 

Savaş meydanlarından sonra 

Kürsüye çıktı Atatürk.  

Düşman artık yoksulluk, cehalet. 

Saltanat sona erdi, 

İlan edildi cumhuriyet. 

Yürünmeliydi gelişmişliğe doğru. 

Atatürk tarlalarda, okullarda, 

Fabrikalarda aldı soluğu. 

Öldü sanılan millet küllerinden doğdu.  

 

Her vatan evladı korumalı ülkesini,  

Çalışarak geleceğini inşa etmeli  

Bilimle, fenle, inançla yükseltmeli 

Atalarımızın şanlı emanetini.  

 



 

 

 

 BAYRAM YERİ 

  

29 Ekim geldiğinde, 

Güler, neşelenirim. 

“Yaşasın cumhuriyet!” 

Diye çarpar yüreğim. 

 

Bayraklarla süslenir, 

Evler, pencereler. 

Meydanları donatır, 

Rengarenk çelenkler. 

 

Ülkem olur bayram yeri, 

Ele ele tutuşalım. 

Koruyalım cumhuriyeti, 

Her zaman birlik olalım. 

 

 



 

 

BAYRAM OLSUN 

 

Karanlıklar yok olsun, 

Her yer sevgiyle dolsun. 

Bütün dünya halkları,  

Huzurlu, güvende olsun.  

 

Savaşlar artık son bulsun,  

Kimsesizler, açlar doysun. 

Sağlayalım güzel yarınları, 

Dünya mutlulukla dolsun. 

 

Gelecek umutlu olsun, 

Barışı, refahı, sağlığı sunsun 

Cumhuriyetin aydın çocukları,  

Bayram dileğim bu olsun. 

 

 


