
23 NİSAN 
 
23 Nisan geldiğinde  
Neşe doldurur evlerimizi 
Bayraklar asılır her yere 
Sevinç kaplar yüreğimizi 
 
Bu eşsiz bayramda 
Kutlanır meclisin yeni yaşı  
Tüm dünya çocuklarına 
Atatürk’ümüzün armağanı  
     
 
 
 

 
 
 
 



 
MİLLETİN MECLİSİ 

Tarih: 23 Nisan 1920             
Açıldı milletin meclisi             
Söz hakkını kullanacaktı           
Artık milletin kendisi              
 
O gün dualar edildi  
Atatürk başkan seçildi  
Durmadan çalıştılar        
Kuruldu ülkenin geleceği 
 
Yurdun dört bir yanından 
Toplandı onlarca insan           
Kurtuluş mücadelesinde          
Hepsi birer kahraman    
         
Her yıl 23 Nisan’da   
Kutlanıyor şanlı bayram 
Tüm dünya çocuklarına 
Ulu Ata’mızdan armağan 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
  



 
BÖYLE KAL 

 
 Dünyadaki karanlığı hiç tanıma çocuk,  
Tertemiz yüreğine girmesin öfke.  
Koşma diyenlere inat koş,  
Gün gelecek derman kalmayacak dizlerinde.  
 
Sokakların kahkahanla dolsun.  
Yalanlara karşı tebessümle susacağın,  
Ruhundaki ezgilerin dineceği günlere inat,  
Bağır çağır şarkılar söyle çocuk.  
 
Bilyelerin, bisikletin, topacın olsun,  
Arabaların, evlerin sana tat vermeyeceği,  
Para kazanma hırsıyla tükenecek ömrüne inat,  
Bir ekmeği bölüştüğün dostların olsun. 
  
Düştüğünde kanayan dizlerin,  
Ağaç dallarından sebep çiziklerin olsun.  
İhanetlerin acıtacağı günlere inat  
Kabuk bağlayabilen yaraların olsun.  
 
Hiç büyüme diyemem ki sana çocuk,  
Büyüyeceksin sen de elbet.  
Bedenine eklenen yıllara inat,  
Ruhunda kalsın bu güzel çocuk. 

 

 
 
 

 



 
 

Hayalimdeki Bayramlar 
 
Her yıl tam da bugün 
Ben yeniden çocuk olurum 
Elimde bayrak, kalbimde Ata’m 
Yürümem sanki, uçar dururum  
        Keşke bir gün gerçek olsa   
        Hayalimdeki şen bayramlar 
        Mavi gökyüzüne dağılsa   
        Kırmızı, ay-yıldızlı balonlar 
Bayram taşsa okullardan  
Yayılsa tüm sokaklara 
Dans edebilsek kol kola  
Eğlensek neşeli şarkılarla 
       Pamuk şekerler, leblebi tozları  
       Alsak patlamış mısırları   
       Hepimiz biraz çocuk olsak    
       Sallayarak şanlı bayrakları 

 
 
Jonglörler, palyaçolar 
Masallardan kahramanlar 
Gezinseler aramızda 
Hiç susmasa bandolar 
       Neşesiz, somurtkan yüzlerimiz 
       Renkli gülücüklerle dolsa  
       Yılda sadece bir gün için 
       Ne olur büyükler de çocuk olsa 

 

             
 

  

 

 

 



 
 
 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 dileğimiz bu olsun. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

BENİM BAYRAMIM 
    
 
  Meclis kuruldu diye 
  Kutluyoruz her sene 
  O kutlu günden bugüne 
  Egemenlik halkın ellerinde 
 
   Bugün benim bayramım 
   Sevinç, neşe kaynağım 
   Ata’mızdan gelen 
   En güzel armağanım 
 
  Gelin, kol kola olalım 
  Gururla, sevgiyle coşalım 
  Sokakları, okulları, evleri 
  Şanlı bayrağımızla donatalım.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
HEP BİRLİKTE 
 
Haydi, koşun gelin siz de 
Neşe bizde, sevinç bizde 
Bayramımız var bugün 
Tutuşalım hep el ele 
 
 
Danslarla ve müzikle 
Birbirinden güzel şiirlerle 
Şölenimiz var bugün 
Toplanın bayram yerinde 
 
 
23 Nisan’da bizimle 
Çocuk olun biraz siz de 
Dağıtacağız size bugün 
Mutluluk var sepetimizde 
 
 
Bayraklar kalksın göklere 
Haber salın bütün evlere 
Eğlencemiz var bugün 
Kutlayalım bayramı birlikte 
 

 
 
 
 

 



23 NİSAN DEMEK 
 

23 Nisan ne demek 
Diye sorsalar bana 
Cevap veririm gururla 
Ata’mızdan armağan  
Tüm dünya çocuklarına 
 
Meclisimizin kurulduğu 
Egemenliğe kavuşulduğu 
Meydanlarda buluşulduğu 
Ne güzel gündür bugün 
Derim tüm soranlara 
 
23 Nisan ne demek 
Diye sorsalar bana 
Birlik olma günüdür 
Ay yıldızlı bayrakla süslenen 
Şenlik yeridir, düğündür 
 
 

 
 
 

 


