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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ 

 

 
 

 

CUMHURİYET 

 

Kiminin saçı ak, kiminin kara, 

Başın düşerse eğer, bir gün dara, 

Sakın düşünme hiç, kara kara, 

İlacını hemen Cumhuriyet'te ara. 

 

Osmanlı’nın vardı büyük bir derdi, 

Düşmanlar bak her yere geldi, 

Çaresini ise Atatürk bildi, 

Düşmanı yendi, Cumhuriyet geldi. 

 

Düşünme, en iyi yönetim ne diye, 

Yaşat, uygula ve geliştir diye, 

Atatürk Cumhuriyet'i verdi hediye, 

Durma, ulaş çağdaş ülkelere. 

 

Ahmet ÇAKIR 

 

 

 

 



 2 

 

CUMHURİYET 

 

Toprak kansız, dal yapraksız olamaz; 

Açan güller, bülbül sesi duyamaz. 

Vatan bizim! Hür yaşarız temelli; 

Atatürk’süz Türk evlâdı bulunmaz. 

 

Bu nedenle, ülkemizde Hürriyet; 

Tümümüzün üstlendiği tek millet; 

Özlemimiz, özümüz Cumhuriyet, 

Yürek kalkan, bilek süngü, yorulmaz. 

 

Hasan BAYRI 

 

CUMHURİYET 

 

Kahraman Atatürk’ten 

Armağansın sen bize 

Yıldönümün çoğalsın 

Katılsın sevgimize 

 

Bir çelenk ol da seni 

Başımızda göreyim 

Yaşasın cumhuriyet 

Diye çarpsın yüreğim 

 

Korumaya ant içtim 

Seni nabzım vurdukça 

Başımızın tacısın 

Varol dünya durdukça 

 

İ. Hakkı Sunat 

 

CUMHURİYET BAYRAMI 

 

Bugün bir güneş doğdu, 

Hür ve güzel vatana; 

Ve birden nura boğdu 

Işık saldı her yana. 

 

Bu kararmaz güneşin, 

Adı Cumhuriyettir. 

Kurtardı sultanlardan 

Millet yaşarken esir. 
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Bilir misin yavrum sen 

Ne acı günler gördük 

Cumhuriyetle geçen 

Günlerde ancak güldük 

 

Mesut günler bizimdir 

Acı yok artık Türk’e 

Bugünü kuran kimdir? 

Saygı duy Atatürk’e 

 

İ. Hakkı Talas 

 

 

CUMHURİYETE ŞİİR 

 

Al atım, doru tayım, al kanım helâl sana, 

Sana kavuşmak için kafa tuttum cihana. 

 

Senin için yüzüstü kaldı tarlam, sapanım, 

Yıllar yılı yas tuttu; yandı yazım, yabanım. 

 

Senin için kaybettim kolumu, bacağımı; 

Sürümü, otlağımı, evimi, ocağımı. 

 

Uğrunda ölü, diri… yediden yetmişe dek 

Bütün yurt ayaklandı: Taş toprak, börtü, böcek. 

 

Senin için saçını süpürge etti dullar; 

Senin için tutuştu İzmirler; İstanbullar; 

 

Senin için kağnılar peşinde giden benim! 

Ateş, kan sellerinde izini güden benim 

 

Rüzgâr ol göğsüme dol, ışık ol ısıt beni, 

Kuş ol dalımda şakı, güneş ol ısıt beni. 

 

M. Necati ÖNGAY 

 

CUMHURİYET 

 

Cumhuriyet ne demek 

Pek iyi bilmiyordum. 

İstiyordum öğrenmek, 

Bunu anneme sordum. 

 

Dedim, cumhuriyet ne, 
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Anlamı nedir Anne? 

Bunu yapan, kuran kim? 

Neden kutsal bu isim? 

 

Annem, dedi, bir zaman 

Fena idare varmış. 

Bakımsızmış bu vatan 

Bizi ondan kurtarmış… 

 

Bu eser Atatürk’ün 

Gayretiyle kuruldu 

Yüzü güleli Türk’ün, 

Otuz altı yıl oldu. 

 

Hakkı TALAS 

 

CUMHURİYET BAYRAMI 

 

Gökler ışıklı bugün; 

Gülümseyerek güneş, 

Diyor ki: Ey Türk öğün, 

Güzel günler sana eş. 

 

Alev renkli al bayrak 

Fısıldıyor; Sevin, coş, 

Bir nehir ol durma ak, 

İleriye atıl, koş. 

 

Hepsi ayrı kahraman, 

Rap rap geçen erlerin; 

Onlar yurdu koruyan 

Ve bekçisi bu yerin. 

 

Ata’dan aldık inan, 

Yelden, ışıktan da hız, 

İçimizde heyecan 

Ülküye varacağız. 

 

Ardındayız tek sizin 

Ülkümüz de bir evet,. 

İsteği hepimizin; 

Yaşasın Cumhuriyet. 

 

Cevdet DEMİRAY 

 

Kaynak: http://www.izmirde.biz/?&Syf=1&Id=309509&pt=DUYURU 
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