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MiLLi EGEMENLiK
Halk Siirleri
.

T.B.M.M. Basımevi
Ankara - 1985

BüYüK MILLET MECLISI,
TüRK MILLETININ ASlRLAR
SüREN

ARAYlŞLARININ

öZü

VE ONUN BIZZAT KENDISINI
IDARE ETMEK ŞUURUNUN
CANLI BIR TIMSALIDIR.

öNSöZ
Parlamentomuzun
içinde ve dışında

yapısını

ve demokratik düzenimizi
bulunmak ve
bu teşebbüsleri çeşitli kültür ve sanat faaliyetleriyle ve
kalıcı eserlerle güçlendirmek, Ulusal Egemenlik ve Ç vcuk
Bayramını geniş tören ve programlarla kutlamak, milli
egem enlik şuurunun yaygınlaştırıZarak Millete maledilm esi çalışmalarına katkıda bulunmak maksadıyla Türkiye Büyük Millet M eclisi
bünyesinde
kıtrulmuş olan
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu T ürkiye Büyük Millet
M eclisi ni n kuruluşunun 65 inci yıldönümü miinasebetiyle
çe şitli kültürel etkinliklerin yanısıra bir de halk şairleri
miz arasında
«Milli Egemenlik» konulu Şiir Yarışması
yıtrt

tanıtıcı teşebbüslerde

düzenle11miştir_

Söz konusu

yarışmanın

şöyle açıklanıyordu

amacı

özel

şartnamesinde

_-

« Bıı yarışmanın amacı,

Milli Egemenlik ve Milli EgeTürk Halkına maledilişi konularında aydınla
tıcı, özendirici ve düşündürücü gayretlerin teşvik edilmesi,
Türk Halk şiiri dağarcığının yeni eserlerle zenginleştiril
m esi , halk şairlerimizin teşvik edilmesi ve eserlerinin
değerlendirilm esi v e bunların günlük yaşama kazandırıl
menliğin

masıdır. »

23 Nisan 1920 tarihi, yeni Türk D evletinin kuruluşu
na temel olan Milli Egemenlik düşüncesinin doğuşunıı hazırlayan kaynaktır_ Genç cumhuriyetimiz bu temel ılke
nin ve onun temsil e ttiği düşüncenin üzerine kurulmuş
v e i dare sistemimize bu ileri düşüncenin htıkim kılınma
sıyla demokras,i ye geçişimiz mümkün olmuştur_

5

Her yeni ve ileri
hareketin halk kitlelerini elkilernesi ve onun bünyesinden çıkan çeşitli sanatçıların esr-;rlerinde yankı bularak değişik ve ilgiye değer bir anlatım
biçimine kavuşması doğaldır. Milli Egem enlik gibi yüce
bir düşünce, bugünedek pek çok sanatçımız ta·r afmdan
değişik biçimlerde işlenmiş ve Milli Mücadelemiz çeşitli
yönleriyle Türk sanatında çok geniş boyutlarda yer almıştır.

Edebiyatımızın çok zengin bir halk şiiri kaynağ·ına
sahip olduğu ve bu şiir dalının edebiyat tarihimizde çok
eskilere kadar uzadığı, Türk halkının acı, tatlı tüm duygularını uzun yıllar boyunca dile getirerek zengin bir kaynak oluşturduğu bilinmektedir. Tarihimizin çeşitli safhalarında meydana gelen pek çok sosyal ve kültürel olay,
çok eski çağlardan beri duru bir su gibi akıp gelen halk
şiirimize olduğu gibi yansımış ve onda en sade ve dıty
gulu anlatım biçimini bulmuştur.

Türkiye Büyük Millet M eclisinin kuruluşunun 65 inci
Milli Egemenlik düşüncesinin halk şiir·imi
ze yansıyışını tespi t amacıyla düzenlenen yarışmada, halk
şairlerimiz içten ve sade bir anlatımZa duygu ve düşünce
lerini ortaya koydular, bu temel ilkeden doğan hiss-iyatlarını Milli Mücadelenin bütünWğü içinde dile g etirdiler.
yıldönümünde

Jlgiye değer bulunacağın' 1lmit ettiğimiz halk şiirleri,
bu kitabın küçük hacmi içir•de toplanarak takdim edilmektedir.
Türkiye Büyük Millet M eclisinin kttruluşunun 65 inci
kutlama programları-nın bil' parçası ol'lrak
gerçekleştiriZmiş olan yarışmuda denxe tJe mansiyon alan
ve ayrıca yayınlanması uygun görülen Milli Egemenlik
konulu şiirlerin bir bölümünü okurların i.stifadesine sunmaktan bahtiyarlık duymaktayız.
yıldönümünü

N ecmettin KARADUMAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
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ikincilik ödülü

ARZU

Başlar

Vatanını

milletini düşünen
milli egemenlik istedi

Millet

düşmanına karşı çatılan

Kaşlar

milli egemenlik istedi

Kemal Paşa birlik tohumu eken
Tam yedi düvelin belini büken
Cumhuriyet kurup saltanat yıkan
Eşler milli egemenlik istedi
Her geceden sonra söken şafaktı
Atam hürriyete meşale yaktı
Kurulan hayaller gerçeğe çıktı
Düşler milli egemenlik istedi
Kendimize hasat verdi bağımız
Sarsın yurdumuzu çelik ağımız
Dile geldi ovamızla dağımız
Taşlar milli egemenlik istedi
N e arpalık kaldı ne de kadılık
Ne derebeylik var ne de ağalık
Bırakın insanı sudaki balık
Kuşlar milli egemenlik istedi
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Umut dolu

oğulunda kızında

Bayrağıının ayında yıldızında
Bırakınız
Dişler

dili insan ağzında
milli egemenlik istedi

Ağa, molla, köylü, vekil ve bakan
Hürriyet bir güldür yurdunıda kokan
Şehitlerimize gözlerden akan
Yaşlar milli egemenlik istedi

Bu devlet yadigar kaldı Atarndan
öğrendim hocamdan duydum anamdan
Erenler ses verdi yüce makamdan
Beşler milli egemenlik istedi
Onu yaşatm aktır bir tek hevesim
Dünyaya duyulsun benim hür sesim
Sanki insan oldu bir yıl dört mevsim
Kışlar milli egemenlik istedi
Atam önder oldu işe sarıldı
Beraberce neticeye varıldı
Türk'ün hakkı idi Türk'e verildi
Gençler milli egemenlik istedi.
Sami öZSOY
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üçüncülük ödülü

EGEMENLiK MiLLETiNilin
Hem savaşta, hem barışta
Egemenlik milletindir
Her adımda, her karışta
Egemenlik milletindir.
Vilayeti ilçesinde
Şehirlisi köylüsünde
Büyük Millet Meclisinde
Egemenlik milletindir.
Meydanlarda, sokaklarda
Kürsülerde, nutuklarda
Seçimlerde, sandıklarda
Egemenlik milletindir.
Yedi düvel geldi dize
Dünya hayran kaldı bize
Kanla yazdık ülkemize
Egemenlik milletindir.
Tarihlerden özümüz var
Yükselmekte gözümüz var
Atatürk'e sözümüz var
Egemenlik milletindir.
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Demiryolu, fabrikası
Yeni okul, yeni yazı
Kendi sözü, kendi sazı
Egemenlik milletindir.
Yumruk gibi bir olursak
Bölünmezsek, dağılmazsak
Çok çalışıp yorulmazsak
Egemenlik milletindir.
Uzaylara çıkacağız
Yükseklerden bakacağız
Yıldız gibi akacağız
Egemenlik milletindir.
Demokrasi bir çiçektir
Hem güzeldir, hem naziktir
Kurumasın çok yazıktır
Egemenlik milletindir.
Söyle deli gönül söyle
Doğrular yayılır böyle
Ey arkadaş iyi belle :
EGEMENLiK MiLLETiNDiR!
Süreyya ERY AŞAR
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Mansiyon

MILLI EGEMENLIK TORK MtLLETtNlN

ATATüRK'ten bize kaldı yadigar
Milli Egemenlik Türk Milletinin
Ankara'da Millet Meclisimiz var
Milli Egemenlik Türk Milletinin
Bin dokuz yüz yirmi uğurlu yılı
Yirmi üç Nisan'da attı temeli
Bu sevgiyle bütünleşti emeli
Milli Egemenlik Türk Milletinin
istiklal kazandı kurdu bir Devlet
Ondan armağandır bu Cumhuriyet
Ezelden yakışmış Türk'e Hürriyet
Milli Egemenlik Türk Milletinin
Ebedi sevgisi vardır her canda
Sarsılmaz imanda damarda kanda
Kayıtsız ve şartsız aziz vatanda
Milli Egemenlik Türk Milletinin
Yan yana yürürüz yolda beraber
Albayrak taşınz elde beraber
Gururla söyleriz dilde beraber
Milli Egemenlik Türk Milletinin
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Yurdun toprağında çiçekler açar
Sevgi kokuları her yana saçar
Kadını, erkeği seçilir, seçer
Milli Egemenlik Türk Milletinin
Tarihlerde eski yaşımız vardır
Milli yemeğimiz aşımız vardır
Daima dik duran başımız vardır
Milli Egemenlik Türk Milletinin
ey Türk gençliği
Kanında taşırsın yüce benliği
Çocuklara verdi bayram şenliği
Milli Egemenlik Türk Milletinin
Ata

armağanı

Gösterdiği yolda yettik murada
Ona saygımız var hep bir arada
Bizim sesimizdir Milli irade
Milli Egemenlik Türk Milletinin

Cumhuriyet Bahçe Demokrasi Gül
der Hürriyet şakıyan bülbül
Yaşama sevinci uygarlıkta yol
Milll Egemenlik Türk Milletinin
Şeref

Şeref TAŞLIOVA
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Mansiyon

YAZILI
Her anadan doğan Türk çocuğunun
Dimağına egemenlik yazılı
Türk anası sırma ile işlemiş
Kundağına egemenlik yazılı
Tarih 1920'den beri
ünlü kahramanın eşsiz eseri
Oku Nutkunda ki büyük sözleri
Yaprağına egemenlik yazılı
Soylu Tüı1k Milleti yücedir yüce
Oku Atatürk'ü anla iyice
Görünen işaret okunan hece
Dudağına egemenlik yazılı
Banisi Atatürk Cumhuriyetin
Tadına doyulmaz aziz nimetin
Altın kalemiyle asil milletin
Evrağına egemenlik yazılı
Sürmeli gözlünün inci dişlinin
Y ağız beniziinin çatık kaşlının
Alimin, ümminin ağır başlının
Kulağına egemenlik yazılı
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Egemenlik halkın yoktur ötesi
Eritir çeliği deler nefesi
Yerlerden göklere yükselir sesi
Bayrağına egemenlik yazılı
Güzel

düşüncenin açık yüreğin

Sağlam

Her
Her

iradenin nurlu gerçeğin
gencin kızın erkeğin
çağına egemenlik yazılı
yaşlının

Aşıklar hürriyet suyundan içer
Her gün yeni yeni ufuklar açar
isterse seçilir isterse seçer
Parmağına egemenlik yazılı

Manası

büyüktür sırlı destanın
Hürriyet uğrunda dökülen kanın
Şehitler diyarı şanlı vatanın

Toprağına

egemenlik

yazılı

Mustafa TEMEL
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Mansiyon

EGEMEN MILLET

Bilmeyen anlasın, öğrensin soran
Tarihin başından gelen milletiz;
Birbiri ardına devletler kuran,
Tarihten devletler silen milletiz.
çiğnetmeyiz

yabana,
cennet vatana;
Hürriyet uğruna, bayrak uğruna
ölürken ecele gülen milletiz.
Yurdumuzu

Canımız kurbandır

Haktan başkasına boyun eğmeyen,
Hak için yaşayan, Hak için ölen;
öldü denilmişken tekrar dirilen,
Tarihte ebedi kalan milletiz.
Gelince düşmanın uzak- yakını
Durdurarak bu hayasız akını;
ülkesinde egemenlik hakkını
Dünya'dan koparıp alan milletiz.
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Saldırgan olmadık biz hiç bir zaman
Bize saldıranlar tez olur pişman;
Mazlumun her zaman elinden tutan,
Zalime korkular salan milletiz.

Dünyada ve Yurtta isteriz barış,
Bilimde, sanatta ederiz yanş;
Ne isteriz, ne veririz bir kanş
Toprağın kadrini bilen milletiz.
Her türlü işgale karşı durarak,
Dış ve iç düşmanı Yurttan kovarak;
Büyük Atatürk'e selam durarak
Yurduna egemen olan milletiz.
Hicabi KARAÇORLU
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Mansiyon

EGEMENLiK ULUSUMUN OLUNCA
Ulusum egemen özgür olunca,
Açıldı goncası, gülü yurdumun,
Yazgısı değişti, hali değişti,
Bahar oldu ayı, yılı yurdumun.
Tohuma can geldi toprak yeşerdi.
Bire bir verirken bire kırk verdi.
Aşılmaz dağları eliyle deldi,
Açıldı denizi, yolu yurdumun.
Eli kalem tuttu; yazdı, okudu.
Kınalı elleri halı dokudu.
Söylemez dilleri coştu, şakıdı,
Türkçeye kavuştu dili yurdumun.
Kızılırmak aktı aktı

Suların

duruldu.
önüne baraj kuruldu.

Karanlıktan aydınlığa varılrlı,
Akt.ı ı§ık ışık

seli yurdumun.
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Kadın erkeğine şimdi

denk oldu,
Tarlada, bahçede bir hevenk oldu.
Atatürk'ün yolu hep mihenk oldu,
Egemen olalı eli yurdumun.
Fesi attı, şapka giydi başına.
Sahip oldu toprağına, taşına.
Dört elle sarıldı kendi işine,
Gülistana döndü çölü yurdumun.
Yücel, egemenlik taç oldu bize.
Uygarlık harmanı çeç oldu bize.
Kim demiş kalkınmak güç oldu bize,
Yiğitçe doğruldu beli yurdumun.

Yücel
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COŞKUN

MiLLi EGEMENLiK

Vur Ozan teliere özgürcesine
Milli egemeniiık türküsüdür bu
Dinle bak kulak ver Türk'ün sesine
Milli egemenlik ülküsüdür bu
Sen bize ekmeksin havasın su'sun
iyice kulak ver dinleyin susun
Tarihin ya:zıdığı koca ulusun
Milli egemenlik öyiküsüdür bu
Kuzey güney batı ile doğusu
Dört bir yandan saldırdılar doğrusu
Karşı koyıdu ATATüRK'ün Ordusu
Milli egemel1'lik duygusudur •b u
Al

Bayrağı

Düşmanına

kefen diye sarmışsa
mavzer kurşun atmı~sa.

Bu toprağa şehit kanı alanışsa
Milli egemeniiık tutkusudur bu
Cihanda sulh onun şanında vardır
Hürriyet bayrağın al'ında vardır
Bağımsızlık Türk'ün kanında vardn
Milli egemenlik dürtüsüdür bu
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Cumhuriyet halinn yöne timidir
Kendi kendisinin denetimidir
ATATüRK'ün Türk'e Emanetidıı
Milli egemenlik örtüsüdür bn
Hal~a

birlik dirlik elele bağlar
güler yas'ında ağla ı
Herkes inancında ibadet sağlar
Milli egemenlik saygısıdır bu
Bayramında

Ayn

ba'lmıaz insanların

rengine
Eşit yasa fakir ile zengine
Ekip biçiyorsa ikendi kendine
Milli egemenlik köylüsüdür bu
Eşit

vuruyarsa tartı kefesi
Kendi koynundaysa halkın kesesi
özgür çıkıyorsa Ekber'in sesi
Milli egemenlik yasasıdır bu
.AUekber
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GüLBAŞ

VATAN
Hiç şüphe yok dostlar kayıtsız şartsız
Milli egemenlik Milletimindir.
Türk Halkı olamaz Cumhuriyet'siz
Milli egemeniiık Milletimindir.
Bayrak Milletimin o:rıdumun Sancak
Türk Halkı bağımsız hür yaşayacak
İlelebet ö~gür ıbaki kalacak
MiHi egemenlik Mill~imindir.
Vatanı

Milleti 'kurtaran Ata
Selam saygı halk kalbinde anıta
Milletçe haykırdık yedi devlete
Milli egemenlik Mıilletimindir.
Kız kızan şahlandı

Her cephede Zafer

cepheye

koştu

bayrağın açtı

Ayşe Faıtma eşitliğe kavuştu

Milli egemenlik Milletimindir.
Kahraman Mehmetcik mermisidir
Mustafa Kemal'in kağnısıdır bu
Nice Elifciğin anısıdır bu
Milli egemenlik Milletimindir.

hı..:
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Şahlanıp

kükrerse ordularımız
Bir dünyaya bedel bir tek erimiz
Bağımsızlık Ata karalkterimiz
Milli egemenlik Milletimindir.
Kemal Atam uyandırdı uyandık
sözlerinden ders aldık
Avuç avuç kan dökerek kazandık
Milli egemenlik Milletimindir.
Atamızın

işgalci ordular yurttan sürüldü
Tarih bin dokuz yüz yirmiye erdi
Yirmi üç Ni,s an'da Meclis kuruldu
Milli egemenlik Milletimindir.

Ulus ordu Vatan için savaştık
Uygarlık ışığın dünya'ya saçtık
Bugün altmış beş yılına ulaştık
Milli egemenlik Milletimindir.
içtenlikle selamiarım ulusu
Yavru Vatan Ana Vatan yavrusu
Ata sözü gerçeklerin doğrusu
Milli egemenlik Milletimindir.

II asan GöRE' N
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23 NiSAN TüRKOSO

Atatürk sizlere etti armağan
Tek Çocuk Bayramı 23 Nisan
Dünyada ilk, nasıl sevinmez in~an
Bu sevinci hep paylaşın çocuklar
Mutlulukla dolup taşın çocuklar.
Bu bayramla aydınlandı ülkemiz
Yurtta ve cihanda barış ilkemiz
Çağdaş uygarlıkta yarış ilkemiz
Uygarlık

yoluna düşün çocuklar
Engelleri bir bir aşın çocuklar.
Nice gazi bu

uğurda

kan verdi
Mehmetçİkler bugün için can verdi
Atamız tarihe şeref, şan verdi
Atatürk yolunda
Vatan sevgisiyle

koşun
coşun

çocuklar
çocuklar.

Tutsaklığın

üstesinden gelinsin
«Egemenlik milletindir» bilinsin
Yüreklerden kin, intikam silinsin

Dünya ile
Ufuklarda

kucaklaşın

çocuklar
çocuklar.

bayraklaşın

Ayhan /NAL
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BAŞLADI

Bir nur kaynağından fışkıran akııj,
Ol kudretin kurnasından başladı,
Bütün kainata bir olan bakış,
Adaletin aynasından başladı.
Kilitli

kapıyı açtı

Alparslan,
o zaman,
Kollarında kuvvet göğsünde iman,
Muhabbetin manasından başladı.
Anadolu'ın tapulandı

Osman Bey'ler,

Ertuğrullaı·,

Murat'ları hatırlatır

Fatih'leri söyler

gaziler,

maziler,

altın yazılar,

Hakikatİn binasından başladı.

Yavuz Selim insanlığa yol açtı,
Yaymak için millet millet dolaştı,
Kanuni'ler, üç kıt'aya kol açtı,
Cesaretin deryasından başladı.
Durum böyle geçti epey bir zaman,.
Sonradan karıştı, hal oldu yaman,
Keyfiyet başladı uyandı düşman,
Hiyanetin fenasınd an başladı.
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işte

o gün yurtta düşman uyandı,
Sabrım bitti, zulüm arşa dayandı,
Yiğitin kabzası kana boyandı,
Sadakatın mayasından başladı.

Zulmete dönüştü insan dünyası,
O zaman yükseldi erliğin sesi,
Yedi devlet ile vatan kavgası,
Bu milletin sevdasından başladı.
Mertlik bulut gibi cihana yağdı,
Sevda dünyasından bir şafak doğdu ,
Görünen bu şafak zulmeti boğdu,
Merhametin dünyasından başladı.
işte böyle bitti, vatan savaşı,
Mustafa Kemal'di ordular başı,
Milletime cumhuriyet güneşi,
Dehaların dehasından başladı.

Bağım s ı z bir devlet böyle kuruldu,
Milli egemenlik adı verildi,
Hürriyetin meyveleri görüldü,
SemaYatın zi yasından başladı.

Hüseyin 'YA.ZJCI

EGEMENLiK

EGEMENLiK, milletimin hakkıdn· ;
Cephelerde şanımızia kazandık!
Yüzbinlerce şehidimin hakkıdır;
Kanımızla, canımızla kazandık !
23 Nisan'da Meclis kuruldu;
Milletim hür odu, egemen oldu ...
Ankara'da cenk davulu vuruldu;
Doğudan, batıdan koşup toplandık ...

EGEMENLiK, devredilmez, verilmez;
Milıletten gayrıya reva görülmez ...
Bu devlet yıkılmaz, bu millet ölmez;
Doğarken yoluna kurban adandık!
Aziz yurdum, dünyalarıdan üstündür!
Edirne'den Kars'a kadar Türk'ündü·r '
Dağı, taşı bölünmez bir bütündür;
Her karış toprağı en kutsal varlık!
Vatan bir

yuvadır,

millet aile;
hep aynı dille ...
Sevincimiz sevinç, çilemiz çile;
Meriç'ten Aras'a öyle bağlandık...
Konuşur, yazarız

26

Artık

medeniyiz, kurmayız hayal...
inançtan hikaye, masal ...
Laiklik esastır, dinimiz kutsal;
Tarih gücümüzdür, ilim de ış11k!
Kalkmıştır

Misak-ı Milli'dir özümüz bilJim;
El toprağında yok, gözümüz bizim ...
«Her zaman sulh l» dedi GAZi'miz biıim;
Savaşa küskünüz, barışa aşl!k!

Fikirde, inançta, tasada biriz;
izinde, hep seferberiz !
O, Başkomutandır, bizler de eriz;
O'nunla küıkredik, coştuk, uyandık!
ATA'nın

Bugün bayram ... Gülün, koşun çocuklar ı
23 NiSAN'dır, coşun çocuklar!
Edirne"den Kars'a bütün bu diyar,
Bu ülkeye umut sizsiniz art:ık ı
Muzaffer ENDER
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VAR
Bu Vatan bizimdir bizlere ait
Göz dikeni gözden vuruşumuz vnr
Tarihe ilk defa biz ettik kayıt
Bağımsız h ür devlet kuruşumuz var.
işgalciler

bize dediler hasta
ilaç diye zehir sundular tasta
Amasya Erzurum Samsun Sivas'da
Bir olup el ele verişimiz var
Yirm'üç Nisan günü bir bayram
özünü Mustafa Kemal'den aldı
Egemenlik o gün milletin oldu
Bu sağlam temeli örüşümüz var

kaldı

Kalıpeler gülerken Vatanı alıp
Mehmetçik uyur mu gaflete dalıp,
Aylardır cephede aç susuz kalıp
Yıkılınadan dimdik duruşumuz var

Ahmet Mehmet coştu kükredi Kenan
Pişman oldu Türk'ü yenilir sanan
Fransız ingiliz İtalya Yunan
Zalimi bu yurttan sürüşümUı var

Yurdumuz Cennettir dünyada tekden
~i ş siz bir güzellik verilmiş Haktan
J\y Yıldızlı Bayrak inmedi gökten
Bu mutlu günlere eri şimiz var
Hiç gerek kalmadı artık tasaya
Cumhuriyet yazdık Anayasaya
Lozan'da yumruğu vurup masaya
Gerçeği meydana serişimiz var
Hilafet saltanat hepsini ezdik
Harf devrimi ile okuyup yazdık
Fabrikalar yapıp tüneller kazdık
Çağdaş Uygarlıkla yarışımız va~

İlim Mürşit

oldu herkes ayıldı
erkekler eşit sayıldı
Din ile siyaset ayrı koyuldu
Laiklik denilen bir işimiz var
Kadınlar

Gönüllü

Coşkun'um

mazimiz temiz
bizim ülkemiz
«Yurtta Sulh Cihanda Sulh»dur ilkemiz
Bütün dünya ile barışımız var.
Yüzyıllardır yalnız

Coşkun

GöNüLLü
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MtLLt EGEMENLIK

Samsun'dan Atamız çıktı sefere,
Milli Egemenlik bizim diyerek.
Girdi tehlikeye göz göre göre
Milli Egemenlik bizim diyerek.
Onda yanan ışık yandı sönmedi,
Görevinden aziedildi dönmedi,
Korkakların sözlerine kanmadı,
Milli Egemenlik bizim diyerek.
Amasya'da etti kutsal daveti,
Milli iradeydi tek ziyafeti.
Çağırdı dört yandan yüce milleti,
Milli Egemenlik bizim diyerek.
Bir nur doğdu, Erzurum'dan, Slvas'dnr ı,
Türklük nur kesildi, kurtuldu yasdan,
Millet yaptı unutulmaz bir destan,
Milli Egemenlik bizim diyerek.
Çile ile menzil aldı bu Millet,
Aç susuz perişan kaldı bu Millet.
Can verdi, vermedi aldı bu Millet,
Milli Egemenlik bizim diyerek.

so

Milli birlik bütün yurtta parladı,
Bir ses oldu Ankara'da gürledi.
Sanırsın volkandı yerden fırladı,
Milli Egemenlik bizim diyerek.
Atam birlik hamurunu yoğurdu,
Egemenlik bizim diye çağırdı.
Saltanattan Cumhuriyet doğurdu,
Milli Egemenlik bizim diyerek.
Geeeli gündüzlü çalışalım biz,
ilmin doruğuna ulaşahın biz.
Sevgiyi, saygıyı bölüşelim biz,
Milli Egemenlik bizim diyerek.
Biz

yaşarsak, yaşar

son Türk Devleti,
Cumhuriyet'i.
Koruyahm bu mirası, serveti,
Milli Egemenlik bizim diyerek.
Ata'nın kurduğu

Ahmet

POYRAZO :~ I . U
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EGEMENLiK TORKüSü

Kutlu olsun Yüce Türk Milletine
Ulusal ve Egemenlik yılımız
Gerçek demokrasi türkülerini
Altmış beş yıl oldu söyler dilimiz
Parçalanmak üzereyken Türk yurcJ.u
Ulusunun öz gücüne başvurdu
«Söz Milletin» kararını duyurdu
Güneş gözlü önderimiz Ulumuz
Yol alırken kurtuluşun gemisi
O'na liman oldu halkın sinesi
Yükselince Başkomutanın sesi
Kadın, erkek silah kaptı elimiz
Millet kaderine Millet hükmeder
Ya tam bağımsızlık, ya da ölüm der
Tek bir yürek olur yekinir kükrer
Yiğitler ülkesi Anadolumuz
insanlığı

kendisine yar eden
yeryüzünü dar eden
Yüce bir Meclisi yoktan var eden
Bir dahidir Mustafa Kemal'imiz

Zorbalığa
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Bin bir düşüncenin harman olduğu
Fertlerin kaynaşıp orman olduğu
Bilimin, sanatın derman olduğu
Çağdaş uygarlığa gider yolumuz
Adalet duygusu imanlannda
Yücelir yurdumun dört bir yanında
Millet Meclisi'nin kovanlarında
Petek petek maya tutar balımız
Egemenlik ruhu tüm gönüllerde
sonsuza dek her Türk ferdinde
Ayyıldızlı Bayrağırom renginde
Barışın yurdunda açar gülümüz
Yaşar

En büyük şölendi r 23 Nisan
Türk olup da mutlu olmaz mı insan
Dağıl sın elemler yok olsun tasan
"t:a.yram etsin vatanımız ilimiz
Hacı

Y ETKIN
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MiLLi

KURTULUŞ

Bulutlar

sarmıştı

Pazarlık başladı

Yediden
Yürüdü,

DESTANI

yurt ufukları;
vatan üstüne.

yetmişe aştı yolları;
hayıkıı·dı

duman üstüne.

Şerha şerha olmuş

yürek kanıyor;
Feryadiarı sağır sultan duymuyo!.·.
Gö:;ı;yaşları artık silen olmuyor;
Ağıtl a r y a:kıldı zaman üstüne ...
Tutsaıklığa mahkum öksüz yaşamak,
Miskin durup buna seyirci kalmak,
Hele öz yurdunıda el gibi olmak,
Ona layık mıydı iman üstüne?

Doğudan batıya tüm memleketin
Elde etmedikçe tam hürriyetin
Yatağında yeri yoktu Mehmet'ino
Ka:hramanca vardı düşman üstünı~,

Milli Egemenlik ruhu adına,
Toprağa dökülen şehit kanına,
Namus günü Millet, Vatan aşkına,
Caniara can kattı cfman üstüne ...
M.
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Şükrü

ORHAN

BiZ VARlZ

CUMHURiYET çadırının altında
Meyve veren dallarımız var bizim
Egemenlik onurumuz şanımız
Bucak, bucak illerimiz var bizim.
Sevgi, dostlu'k, barış gönül tahtımız
Birlik, beraberlik bizim ahtımız
Bilim, teknik, buluş olmuş bahtımız
akış , naıkış allarımız var bizim.
rengi kanıma benzer
rengi canıma benzer
Milli Hakimiyet amma benzer
Al duvaklı tüllerimiz var bizim.
Al

Bayrağın

Sancağıının

Va tan

durağımız,

mesken edindik
Yüreğimiz şahit, aşkla didindik
Cephe de hem erkek, hem de kadındJk
imar eden ellerimiz var bizim.
Tarihe sor bindokuzyüzyirmi'dir
Milletin kaderi onda bellidir
Söyleşen lehçemiz Türkçe dillidir
Bak kon u şan dillerimiz var bizim.

3ö

Aifaberniz

vardır, başka bilmeyi~

Yanlışları

asla örnek alınayız
ileri gideriz, geri kalmayız
Aydın, aydın yollarımız var bizim .
Çağdaş uy,garlığın direğindeni:&

Nice mert yiğidin yüreğindeniz
Madenin, çiftçinin küreğıindeniz
Çelik bilek kollarımız var bizim.
Hürriyetin

havasıyla çoşarız

Guruııluyuz, şeref

ile

yaşarız

Vatan sevgisiyle çağlar taşarız
Barajlarla göllerimiz var bizim.
El ele

vermişiz asırlar

boyu

Düğünlü, Bayramlı, zurnalı

toyu
Birbirinden güzel şehiri, köyü
Mahsul veren hallerimiz var bizim.
Karanlığı siler sa:bah güneşi
MUSTAFA KEMAL'in bulunmaz
Biz tufanız söndürürüz ateşi
Ilgıt, ügıt yellerimiz var bizim.

eşi

Bayram ERDOcAN
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EGEMENLiK MiLLETiNDiR MiLLETIN
Yüce Ata'mızdan bize yadigar
Egemenlik Milletindir, Milletin
Türk oğlunda devlet kurma sırrı var
Egemenlik Milletindir, Milletin.
Meşalemiz

oldu Ondokuz Mayıs
Ya istiklal ya da ölümdü bahis
Omuz omuzaydı bütün bir Ulus
Egemenlik Milletindir, Milletin.
Amasya Kararı unutulamaz
«Vatan bir bütündür parçalanamaz»
Tarihe sor Türk'ler esir olamaz
Egemenlik Milletindir, Milletin.
Erzurum'da kongre buyurdu Ata'n
Milli Misak hudutlarııdır Valtan
Hürriyet güneşi doğdu Sivas'tan
Egemenlik Milletindir, Milletin.
Hedefimiz «Akdenizdir, ileri:.
genç, kadın, kız durmadı geri
Milletçe kazandık biz bu zaferi
Egemenlik Milletindir, Milletin.
Yaşlı,

Kurdu Meclisimiz çalışın dedi
Bütün devletlerle barışın dedi
Uygarlık yolunda yarışın dedi
Egemenlik Milletindir, Milletiıı.
Serpuşu

ve fesi fırlatıp attı
Tekke, zaviyeyi bir bir kapattı
Kendi ilkelerin kendi yarattı
Egemenlik Milletindir, Milletin.
ATATüRK yolunda ozanımız var
Bizi tarihlere yazanımız var
Laik Cumhuriyet düzenimiz var
Egemenlik Milletindir, Milletin.
kıvançta hep beraberiz
izinde birer neferiz
Ay yıldız uğruna tüm seferberiz
Egemenlik Milletindir, Milletin.

Kaderde,

ATA'nın

ismailim barış yazsın tüm eller
Egemenlik Marşı söylesin diller
Daha nice nice Altmış beş yıllar
Egemenlik Milletindir, Milletin.
!smail NAR
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MiLU EGEMENLiK

Gökler çatırdasa, topraklar çökse,
Milli egemenlik onur, şan bize.
Tufanlar başlasa, sağna:k l ar dökse,
Milll egemenlik bir ni şa n bize.
Gökten ateş yağsın, lavlar kudursun,
i sterse kainat bin hile k ursun,
Bizi b ilmeyenler tarihe sorsun,
Milli egemenlik bir destan bize.
ölmekten korkum yok, yılmaz bir erim,
Cehennem kudursa kor olsa yeri m,
özgürlük ezelden öz karakterim,
Milli egemenlik hayat, •k an bize.
Hak yolda ant içtik, bilmeyiz tasa,
özürnde yasa,
Şu dağlar yerinden kalkıp oynasa,
Milli egemenlik nur, inan bize.
Haıkikat değişmez

Dağları, taşları aşar

kükreriz,
sular gibi taşar kükreriz,
Kim zincir vuracak? Şaşar kükreriz,
Milli egemenlik heyecan bize.
Coşkun
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Ruhumda bir ışık, sönmez nur yatar,
Nabzımda bu aşkın darbesi atar,
Hak için can feda mahşere kadar,
Milli egemenlik kutsal can 'bize.
Gönül der, bu amaç mukaddes ulu,
Kal'birnde Ata'nın ilkesi dolu,
mkümüz oldukça Atatürk yolu,
Milli egemenlik bir iman bize.
.4hmet
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DURAl.~

SEVDil{ iNSANI
Dünyaya gelirken sevditk insanı
Sevgisiz bölücü el oldu gitti
Toprak, doğa, akar sular kanımdır
Sevgi, saygı tatlı dil oldu gitti
Türk birliği bu noktada kuruldu
Her millet dünyaya başka sarıldı
Adalet sancağı bize verildi
Cahiller dünyada lal oldu gitti
Adaletten Fatihleri görürüz
Karadan denize gemi vururuz
Deneizierde Oruç, Hızır oluruz
Aıkdenizler bize göl oldu gitti
Güzel istanbul'a ilk ayak basan
Surlara dikilen o ulu Hasan
Gülerek can verdi ölümsüz insan,
Halkının gönlünde kal, oldu gitti
Dört mevsim yaşanır benim yurdumda
N uh un gemisiyim ağrı dağında
Yeşil Bursa, izınir irem bağında
Xekikli yayialar gül oldu gitti
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Bizi hasta sanan gafiller oldu
Yurduma göz diken hainler oldu
Çanakkale Türk'ün anıtı oldu
Mağrur düşman burda pul oldu gitti
Bir daha kem gözler bakmasın bize
Bir koca dünyayı getirdik dize
Bir bir döktük işgaleiyi denize
Gemileri taıbut sal oldu gitti
Bir Cumhuriyet kurduk can ve özümüz
Ata'ya vatana namus sözümüz
Mazlum uluslara geçit köprümüz
Yeni çağlar açtık yol oldu gitti
Müslüm DALKILIÇ
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öZüM
Altmışbeş yıl

önce, Nisan ayında
Dillerimiz Hürriyete kavuştu
Saltanat boğuldu, Hakkın suyundı:ı
Sellerimiz Hürriyete kavuştu
Çabucak kuruldu koca bir ordu
«Ya istiklal ya da ölüm» buyurdu
Türkiyem, Türk'lerin öz anayurdu
Güllerimiz Hürriyete kavuştu
Millet saltanatın zincirin kırdı
Kendi yarasını kendisi sardı
Meclis, Milli iradeyi haykırdı
Kullarımız Hürriyete kavuştu
Fransız'ı,

ingiliz'i, Yunan'ı
bütün her yam
Kaynadı kalplerde Türk - islam kanı
Hallerimiz Hiirriyete kavuştu
Sarıldı vatanın,

Atam Hakimiyet, Milletin dedi
Bu Meclis en büyük, Devletin dedi
Milleti, milletle yönetin dedi
Ellerimiz Hürriyete kavuştu
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istiklal aşkıyla, parladı gözler
istikbale doğru yürüdü izler
Cumhuriyet için verildi sözler
Yollarımız Hürriyete kavuştu
Türk'ün yüreğinde doludur iman
Mehmetçik kükreyen aslan mı aslan
Şanlı, gazi olduk ve de kahraman
Ulerimiz Hürriyete kavuştu
Kahraman Ordumuz, barışta örnek
Mümkün mü düşmana vatanı vermf~k
Meclis bu millete oldu bir petek
Ballarımız Hürriyete kavuştu
Hain

düşmanıara

hep

şaşıyoruz

Ayyıldızın, peşinden koşuyoruz
Altmışbeş
Yıllarımız

senedir hür yaşıyoruz
Hürriyete kavuştu

Çok şükür, hür doğup murada erdi'k
Ecdat yadigan vatanı gördük
Sazlara milletçe, düzeni verdik
Tellerimiz Hürriyete kavuştu.

Ahmet Ylal'I'
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GENÇLIGE ÇAGRI

Var mı bizim gibi özgür bir Millet
Sahip ol böyle bir Vaıtana yavrum
Gençliğe emanet bu Cumhuriyet
N e mutlu bu sözü tutana yavrum
iyi koru iyi çalış iyi bak
Asil kanın sende mevcuttur mutlak
Sanma ki bomboştur bastığın toprak
Diıkkat et hür şehit yaıtana yavrum
istiklal yolunda çdk savaş oldu
Ekmek bulunmadı otlar aş oldu
Sila!hımız 'k azma kürek taş oldu
öyle ders verdik ki çatana yavrum
Bir velvele kopmuş idi Cihanda
Türk kabul eder mi himaye manda
E sareti yok eyledik Vatanda
Dünya hayran kaldı Ata'na yavrum
Yazınakla

biter mi anımız bizim
Tarihlere sığmaz şanımız bizim
Çok hudutlar çizdi kanımız bizim
Bunu in'k ar eden utana yavrum
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Yeni Meclis yeni düzen kuruldu
Eşit haklar ayrı ayrı verildi
Çokl arından hesap kitap soruldu
Vur ded ik Vatanı satana yavrum
ATATüRK'tür önderimiz Ulumuz
Ondan aldık ilim irfan yolumuz
Bak cennet misali Anadolumuz
Lanet olsun hile katana yavru m
Musa MERDANUGLU

4fi

ZAFERiMiZ BAYRAMLARDA GiZLiDIR
Karıştır

tarihi

geçmişe

bir bak
biz

Akılın mantığın mizanıyız

Egemenlik bu milletin şanıdır
Çağıdaş Cumhuriyet düzeniyiz biz
Meclis
Ulusal

çatı s ını

özgürce

çatmış

bayramı armağan etmiş

Çağdaş ilkelere imzasın atmış
Mustafa Kemal'in kız anıyız biz

Bay rağı

kan ile bayrak eyledik
Şehit Şühedalar ayakta dimdik
Düşman tuzağını zafere gömdük
İ stiklal Marşının yazanıyız biz
Bu memleket bizim işte tapumuz
Haritada belli mevcut çapımız
Din dil ırk ayırmaz birdir hepimiz
Bu yüce ulusun ozanıyız biz
Abideler diktik yüceden yüce
imarımız vatan heceden hece
Bize sökmez yedi başlı bilmece
Nir:e muammanın çözeniyiz biz

17

Kin nefreti sildi aşkın sitemi
öz Tütkçe konuşur halkırnın türnil
ilim bir deryadır insanlık gemi
Büyük okyanusun yüzeniyiz biz
sevgi dostluk parlar simada
Bilim teknik buluş özde şemada
Ayaklarım yerde başım semada
Cümle kainatın iz' anıyız biz
Barış

Fazilet okunu sonsuza atan
Mukaddes imanı ayakta tutan
Her mevsimin mabedidir bu vataıı
Alla:hu Eikber'in ezanıyız biz
Bağımsızlık

hakimiyet el ele
Seçer seçiliriz yok asla hile
Hak ve adaletten kurduk bir kale
ilahi bir aşkın tozanıyız biz
Emini der hürriyetin esası
Gençlik geleceğin gönül aynası
Bu yurdun türküsü bu yurdun sesi
Toplum ateşinin kazanıyız biz
Emini
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DüŞTü

MiLLi EGEMENLiK

Milletierin kaderini,
Elde tutar egemenlik.
Halkın bütün kederini,
Siler, atar egemenlik.
Egemenlik milletindir,
Ruhum , kemiğim, etimdir.
Onsuz milletler yetimdir,
Canda biter egemenl:iık .
Dünyada en güzel sistem,
Milletçe bu büyük istem .
N e şah olsun, ne de Rüstem,
Bize yeter egemenlik.
insanlığın

can

damarı,

Oğul oğul, arı arı.
Alın açık, baş yukarı,

Gözde biter egemenl:i'k.
Milletimiz muradına,
Erdi, baktı hoş tadına.
Meclis olur, halk adına,
Eldir, kalkar egemenlik.
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Yirmi üçü her Nisan'ın,
tüm vatanın.
Buyruğu bize ATA'nın,
içe dolar egemenlik.

Bayramıdır

Atatürk'ten miras bize,
Türk Çocuğu gelmez dize.
Pırıl pırıl bir vecize,
Dilde yatar egemenlitk.
Gençlik bilir Atasını,
Doldurur bilgi tasını.
Tek kişinin sultasını,
Kordur, yakar egemenlik.
Fehmi

Salık

Konuşurum,

özüm
sözüm

doğru,
doğru.

Çalıyorum sazım doğru,

Telde öter egemenlik ...

Pehmi SALIK

50

MUSTAFA KEMAL'iN öNDERLiGiNDE
Kurtuluşu, hedef aldık, yürüdük
Mustafa Kemal'in önderliğinde
Savaş verd~k, namus için, yurt için
Mustafa Kemal'in, önderliğinde

Amasya'dan Erzurum'dan, Sıvas',tan
And içtik, cihanı 1ıitrettik, sesten
Karanlığı silip, kurtulduk sisten
Mustafa Kemal'in önderliğinde
Mehmet'in mektubu

gelmiş, sılad:an

Kahramanmaraş'tan,

Çanakkale'den
kurtuldu, büyük çileden
Mustafa Kemal'in, önderliğıinde
Hallkımız

Aydınlığın, ışıkları

görüldü

Mazlumların, yaraları sarıldı

Büyük Millet Meclisi de 'k uruldu
Mustafa Kemal'in, önderliğıinde
E<gemenlik, Milletime verildi
Bu gün çocuklara, bayram görüldii
Yurdumuza, fabrikalar kuruldu
Mustafa Kemal'in önderliğinde
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Laik Cumhuriyet, ilan edildi
Yurtta ve Cihanda, Barış güdülrlii
Bu yollarda, aydınlığa varıldı
Mustafa Kemal'in, önderliğinde
v ,a tan ferahladı, huzuru buldu
Mazlum Milletlerde, öcünü aldı
Sonunda dilimiz, öz Türkçe oldu
Mustafa Kemal'in, önderliğinde
Bizim Türkiyemiz, bizim yurdum ra
Barış için savaştı, her ferdimiz
Halkın hirliğiyle, bitti deııdimiz
Mustafa Kemal'in, öndediğinde
Kadınlara, seçme hakkı, verildi
Kültürümüz bölge, bölge deriidi
Bölücünün direnişi, kırıldı
Mustafa Kemal'in, önderliğinde

Garip bir

insanım,

böyle gezerim

Doğruları araştırır, yazarım

Ulusuma övgüleri, dizerim
Mustafa Kemal'in, önderliğinde
Ali MBTJN
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BU MiLLET
iş galci

devletler plan kurdular.
Memleketi dört bir yandan sardılar.
Türk Milleti nasıl imiş gördüler.
Ders vermesini de bildi bu millet..
Vatan toprakları kurtulacaktı.
Halife saltanat son bulacaktı.
Osmanlının adı Türk olacaktı.
Tahtın direğini çeldi bu millet.
Vatanın üstüne çök müştü duman.
Yüce ulus asla vermedi aman.
Atatürk Samsun'a çıktığı zaman.
Kurtuluşa karar aldı bu millet.

Atatürk'le bir olmuştu özümi.iz.
ileriye bakıyordu gözümi.iz.
Ya şehitlik ya gaziydi sözümü·~.
Düşm anı boğacak seldi bu mil!.et.
Elimizde güçlü silah yok idi.
Düşmanların silahları çok idi.
Kalbimizde zafer aşkı pek idi.
Var gücüyle kılıç çaldı bu millet.
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Vatana göz diken kalpten vuruldu.
Bozbulanık akan çaylar duruluu.
Ankara'ya Meclisimiz kuruldu.
Gerçek refahını buldu bu millet.
Ay yıldızlı bayrak kanımızdandır.
Vatan toprakları canımızdandır.
Türklüğün simgesi şanımızdandır.
Düşmanı ot gibi yoldu bu millet.
Cumhuriyet devirdi.
Hilafeti laikliğe çevirdi.
Hür yaşamak ilk alınan tavırdı.
O günden bu güne geldi bu millet.
Saltanatı

Ulusun temeli sağlam örüldü.
Gazilerin yaraları sarıldı.
Vatandaşın özgürlüğü verildi.
insan sevgisiyle doldu bu millet.
Parolamız

istiklal ve ölümdü.
atan ilimdi.
öztürk'ün tuttuğu çağdaş bilimdi.
ilim deryasına daldı bu millet.
Batıl düşünceyi

ö ztürk ERKILIÇ
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KURULDU(;U GUN
Osmanlı

Devleti yıkılıyordu
ilk cihan harbine girildiği gün.
Düşman bayrakları çekiliyorrlu
Sevr'de ölüm emri verildiği gün.
T::nımadı

Anadolu bu emri
Kadını, kızanı, erkeği, eri.
Hazırdı vermeye can ile ser'i
Mehmetçik silaha sarıldığı gün.
Azgın dalgalarda, çürük vapurda
Yolculuk yapıldı ateşde, korda.
Samsun'dan bir güneş doğmuştu yurda
Mustafa Kemal'in görüldüğü gün.

Binbir güçlüklerle çıkıldı yola,
Havza'da verildi dört günlük mola .
Ya istikla.l Ya ölümdü parola
ilkemiz ne diye sorulduğu gün.
Kemal Amasya'dan bir tamim saldı.
Erzurum'da ilk kongre açıldı.
Halk idaresini eline aldı
Ankara'da Meclis kurulduğu gün.
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Tüm Ulus tanıdı Başkomutam .
Kurtaracak Oydu cen net vatanı.
Savaşa katıld ı silah t utanı
Bağı m sızlık ruhu dirildi ğ i gün.
İnönü,

Sakarya, Dumlupınar'da
Yunan, bu cephelerde.

Yenilmişti

Türk Bayrağı dalgalandı İzmir'de
Ege kıyı sına varıldı ğı gün .
ü lke s ınırını kan ile çizdik.
Türk'ün ölm ezli ğ in tarihe yazd ık.
Sevr'deki fermanı Lozan'da bozduk
Yirmidört Temmuz'a eri ldiği gün.
Böyle

ulaşıldı

Cumhuriyet'e.
Armağan edildi yüce Millet'e.
Ulus ]mvuşmuştu tam Hüniyet'e
özgürlük gülleri derildiği gün.

Hasan KAPLAN
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23 NiSAN MiLLi EGEMENLtJ'\

Hem bayram, hem ilke 23 Nisan
Altmış beş seneyi dolduı-du bugün.
Mustafa Kemal'le ıbinlerce insan
isti'klal yolunu buldurdu bugün.
Milli ira:denin amentüsünü
Meclisin heybetli görüntüsünü
E gemen olmanın ayrıntısını
Açıkça dünyaya bildirdi bugün.
Milletin azmiyle kurulan Meclis
içine duayla .g irilen Meclis
Dünyalar durduikça var olan Meclig
Şüpheyi ortadan kaldırdı bugün.
Bir dflıhi liderin önderliğinde
Hürriyet müjdesi hal'kın dilinde
imdadıa yetişip en kara günde
özlenen havayı aldırdı bugün.
irade milletin kayıtsız şartsız
El ele verenier !kalmaz muratsız
Kim der ki kalırmış vatan evlatsız
Türkler olmazları oldurdu 'bugün.
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Bayrama

·kavuştu çocuklarımıı

Kara:rımaz ağaran ufuklarımiz
Coşkuyla

kabaran koltuklarımiz
ülkede davullar çaldirdı bugün.
Aşııklarımız var bitmez türkümüz
Adaletin müı.kü bizim mülkümüz
Rahatça uyusun Atatü:rık'ümüz
Türklerin yüzünü güldürdü bugün.

Kemal BüLBOL

58

EGEMENLiK

Atatürk'ten kaldı, bize yadigf.lı:
Milletçe atiye, ,götüreceğiz.
Çünkü vatanımız oldu payidar.
BiZ'den sonrakine yetireceğiz.
Seııbestçe

savrulur attaki yele.
Engel olamazsın çağilayan sele.
insanlar insana olur mu köle?
Uğrunda ölsekte bitireceğiz.
Seçer vekilini hür iradeyle.
Despottan 1kraldan el - aman eyle.
Daima sürmeli bir ömür böyle.
Sahip çıkmaz isek yitireceğiz.
Dostça kenetlenip ayrılmayasın.
sözüne darılmayasın.

Kardeşin

Barışa koşmaktan yorulmayasın.
Dünyanın

yüzünü

güldüreceğiz.

Kulak ver söylenen o 'büyük söze.
S alkın ha ! aldanma, her gülen yüze.
Derman gerek yerde büıkülen dize.
Vefakar bir millet dedirteceğiz.
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Unutmadık

Selçuk ile Hunları.
yere, şehit kanları.
bozacak lcirli kolları,

Akınadı boş
Barışı

Yaptığına pişman ettireceğiz.

dünyaya biz adaleti.
Gaflete dalmadan, at delaleti.
Teslim et noksansız bu emaneti.
Tek ocak kalsaleta tüttüreceğiz.

Yaymışız

Bu yurda hizmette yarışmalısın.
Ka.vgahysan eğer barışmahsın.
Verilen hedefe ulaşmahsın.
U zayda bulsakta geti rteceğiz.

Feramuz YüNt1L
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YAŞlYOR

Kimse ,göz koyamaz Tüıık vatanma
Bu topralkta İslamiyet yaşıyor.
Türkler yan bakanın okur canına
Bir özıgürlük, Cumhuriyet yaşıyor.
Muş'dan Edirne'ye Hatay'dan Rize
Bu vatan ecdat'tan emanet <bize
Şöyle bir bakarsan sülalemize
Tarihe mal olmuş devlet yaşıyor.

Rehberimiz Atatürk'ün ilkesi
Her beldede işitilen Tüvk sesi
Kadın erkek bir görürüz herkesi
Bir kardeşiilk bir muhabbet yaşıyor.
Türk Milleti tek bir vücut tek bir can
Tarih boyu bu yurt için dolrmüş kan
Canımızdan da:ha üstün bu vatan
Zerresinde ayrı kıyınet yaşıyor.
isterki ıgöz atın tarih yaşına
ister gez, raslarsın adım başına
Feda olmuş toprağına taşına
Binlerce ölümsüz ceset yaşıyor.

61

Ec<iat kanı ile yuğrulmuş toprak
Onun için alnım açık yüzüro ak
N erde dalgalansa şanlı al Bayrak
Orda Namus, Şeref, tffet yaşıyor.
Bize fazlasıyla her şeyi yeter
Bu yurttan ayrılmak ölümden beter
Toprağına bir ekersen bin biter
Her yerinde veli Nimet y~ıyor.
Güzel Anadolum kışım balıanın
Benim anam babam sevıgili yarim
Kazancım sermayem N amusun Arım
Sende bir bulunmaz servet yaşıyor.
YOLCU - tepeleme «topralk» diyerek
Bu yere abdestsiz basmamaık gerek
Bu yer öyle aziz öyle mübarek
Bak ,k efensiz Şehit MEHMET yaşıycır.
Abdülvahap KOCAMAN
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EGEMENLiK EN GüZELi
Para ile pulla satın alınmaz
Yollar geçit vermez kolay varılmaz
O kadar nazlıki hemen sarılmaz
Egemenlik güzelierin güzeli
Uğruna çok canlar toprağa girdi
Çok naz etti ama sonunda sevdi
Edirne'den Kars'a düğün istedi
Egemenlilk güzelierin ,güzelıi

Düğünle bayramla gelin getirdik
Ankara'da bir saraya indirdik
Hem anamız hem de babamız dedik
Egemenlik güzelierin güzeli

Bir sınır çizdiki misak-ı milli
Eserleri görkemli mi görkemli
Gece gündüz hep çahştı geleli
Egemenlik güzelierin ,güzeli
Atatürk'ün sevdası var kalbinde
Artık gitmem dedi i}lk gelıdiğinde
Umut onda, şevkat onda, sevgi de
Egemenlik güzelierin güzeli
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65 yıl oldu bizlc oturur
Aç, susuz bırakmaz bizi doynnn~
Doğru yol gösterir, yapar, buyurur
Egemenlik güzellerin güzeli
Bizleri sevgiyle bağrına bastı
ilimin irfanın yolunu açtı
rhanetle cehaletle savaştı
Egemenlik güzellerin güzeli
Kalbimiz açıktır merttir sözümüz
Bu gün bizim egemenlik günümüz
Çocuklar toplanın var düğünümüz
Egemenlik güzellerin güzeli
M. Latif DüNDAR
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ATATüRK
Egemenlik Hakimiyet Milletin
Söz verdi sözünde durdu Atatürk
Sivas, Erzurum'da yaptı Kongre
Düşmanın !belini 'kırdı Atatürk
Gözleri yoldaydı kulaklar seste
Bir heyecan vardı bütün herkeste
Kurtuldu Vatamm kalmaıdı yasta
Nice yaraları sardı Atatürk
Yıkıldı Padişa:h

Meclis kuruldu
Akan boz bulanık sular duruldu
Bütün hainlerden hesap soruldu
Adaletli divan kurdu Atatürk
bize etti armağan
emanet dedi lbu vatan
Kutlandı Ulusal 23 Nisan
Kutsal bir hediye verdi .&tatürk
Bu

bayramı

Gençliğe

Tarihlere geçti hepisi gerçek
Türk Milleti muradına erecek
Milli birliik 'bağdır solmayan çiçek
ilmin meyvasını derdi Atatürk
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Ulusumuz

haykınnca

seslenir

Hidıdetlensek baş kaldıran uslanır
Vatanımız

.g ençlik ile süslenir
Gönülden ·g önüle girdi Atatü~k
Türk Milleti yaşadıkça bin yaşa
Tek vücut olarak girdi savaşa
Oku oku dedi o Büyük Paşa
Gençliğe kanadın gerdi Atatürk
Atarn sayesinde alnıının akı
Yok oldu şüpheler kalmadı ko~ku
Herkese getirdi eşitlik haıkkı
Milletine sadık yardı Atatürk
Türklüğe

yön verdi o büyük irfan
Ne kadar methetsern az olur destan
Çalışmayı sever idi her zaman
Vatan için kendin yor.du Atatürk
Çobanoğlu

der ki Türklüğün sesi
Elkonomisi
Kültür Turizimde insan sevgiısİ
Zararı yok eden kardı Atatüıık
Tarımı Ormanı

Murat ÇOBANOcLU
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MIL U EGEMENLiK
Milli Egemenlik; maddi - manevi
Değerlere ilmen, iman demektir l
On dokuz Mayıs'ta doğan güneşi;
Millet Meclisiyle gürnan demektir!
Mazlum Milletiere ıkılavuz olan
önder ATATüRK'ten güç - kuvvet aları
Yirmi üç Nisan'da resmen kurtlanan
E bed i sürecek zaman demektir!
Çağdaş uygarlığa

varmak üzere
nurla yarmak üzere
Sızlayan yarayı sarmak üzere
imdada yetişen aman demektir!

Karanlığı

Demdkrasi ile yönetim demek
adil denetim demek
Toplum yararına her iş, her emek
Dosta dost, hasmına yaman demektir!
imtiyaz·sız,

Milliyetçilik

ATA'nın

ilkesi
lailk ülkesi
Cumhuriyetçi ve devletçi sesi
Ne katı izm, ne de şaman demektir!
inkılapçı, halkçı,
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Pa~ola:

Yurtta ve Cihanda barış
vatanda uygarca yarış
ileri mutlu bir dünyaya varış
Yükselrnek aşkıyla yanan demektir!
Bağımsız

Millet:

Beraberliık

bütün içinde
iç - içe sütun içinde
Ayrım yok, herkes bir Vatan içinde
Efljrne'den Kars'a canan demektir!. ..
Kaynaşmış

St ı 11feUin AG.DAŞAN
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MiLLi EGEMENLiK VE MiLLI MüCADELE

Ey Türk genci oku, öğren, ibret al
Bu günlere nasıl vardı bu millet.
Eskiden naısıldı, şimdi nasıl hal
Neler çekti, neler ·g ördü bu millet.
Ha1kın ne söz hakkı vardı, ne oy'u
Mutlak hakim idi Padişaıh soyu
Uyutu1lmuş idi asırlar boyu
Uyandı, silkindi, durdu bu millet.

Tehlikede iiken yurt ve istiklal
imdada yetişti Mustafa Kemal
Milli EgemenHk sağlandı delihal
Biriiikle kurtardı yurdu bu millet.
Paşa

dedi birlik olmak gerektir,
idareyi ele almak ·gerelcl;ir
Kurtuluşa çare bulmak gerektir
Bu söz ile işe ·g irdi bu millet.
Dinleyerek liderinin sesini
azim ve iradesini
Yirmi üç Nis anda idaresini
Kendi Mecliosine verdi bu millet.
Kullandı
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işte ondan sonra değişti ahval
:i1ki mühim dava oldu halka mal
Biri E'g emenlik biri istiklal
ikisine birden erdi bu millet.

Kemal Paşa milletine güvendi
Milli mücadele bir serüvendi
Birlik ve azimle düşmanı yenili
Zafer meyveleri derdi bu millet.
Ey Türk ,g enci düşün, hatırla dünü
O zaferler Türk'ün bayram düğünü
O çdk kutlu yirmi üç Nisan günü
Demokratik devlet kurdu bu millet.
Karabulut bizde birlik olalım
Demokrasimize sadık kalalım
Bu aziz vatana hizmet kılalım
Onu kanı ile kardı bu millet.
Halil KARABULUT
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MiLLI EGEMENLiK

Aç bak Türk'ün tarihine,
Milli Egemenlik söyler.
Bir kulaık ver geçmişine,
Milli Egemenlik söyler.
Amasya, Erzurum, Sivas
Bütün yurtta tek bir ihlas.
Atamızdan kalan miras,
Milli Egemeniiık söyler.
Bu bir ruhtur sanma heves,
Yurtta yaşar nefes nefes.
Ankara'da gürleyen ses,
Milli Egemenlik söyler.
N azlı gelin Cumhuriyet,
sunar demet demet.
Gururlanır ilelebet,
Milli Egemenlik söyler.
Sevıgi

Bu milletin alın teri,
Geleceğin zaferleri.
Atatürk'ün ilkeleri,
Milli Egemenlik söyler.
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Anadolu yokuşları,
Halı, kilim naJkışları.
Mehmetçiğin bakışları,

Milli Bgemenlik söyler.
Fabdkalar asfalt yollar,
Barajiara dolan sular.
Kazma vuran çeliık lmllar,
Milli E>gemenlik söyler.
Dalgalanır al bayraklar,
Dolar caddeler soka!klar.
Okul yolunda çocuklar,
Milli Egemenlik söyler.

Ahmet POYRAZOcLU
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MiLLt EGEMENLiK

Hir güzel yönetim millet adına,
Milli Egemenlik yolumuz bizim.
Tam altmışbe§ yıldır baktık tadına,
Ata'dan sunulmuş dolumuz bizim.
içtik dolumuzu, cana can gebdi.
insan olduk, yüzümüze kan geldi.
Ataıtürk'le yurdumuza şan geldi,
Egemenlik dal ve kolumuz bizim.
Tek düdükle işimiz yok bilinsin.
Ayrılmasın bu aç, bu tok, bilinsin.
Diktatörlük zehirden ok, bilinsin,
Ona karşı 'k oyar ölümüz bizim.
Benden çocuklara Yirmiüç Nisan
dedi O büyük insan.
Milletler içinde kalmadı:k ndksan,
O'mınla yeşeroi çölümüz bizim.

Armağandır,

Açtı

Meclisi'ni, verdi Nutku'nu,
izledi ılıerkes hakkını.
Attı hedefine vurdu okunu,
Doğruya açıktır elimiz bizim.
Aradı,
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Meclis, halkımızın kendi sesidir,
Hayata açılan can perdesidir.
Milletçe arzumuz demokrasi:dir,
Hazla okur, söyler dilimiz ıbizim.
Halkın

temsilcisi milletvekili,
adına olmuş yetkili.
Bağımsızlık gönlümüze ekili,
Katmerli, kokulu gülümüz bi'zim,
Milletin

Fehmi Salık, egemenlik onurdur,
Milletleri yaşatan hep o nurdur.
Sev;gidir, saygıdır, şandır, gururdur.
Eğilmez milletçe belimiz bizim ...
Fehmi SALlK
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M:tLLt EGEMENLiK KONULU HALK ŞAIRLERI
ŞtıR YARIŞMASI SEÇtCt KURUL tlYELERI :

1. TBMM Kültür, Sanat
temsilcisi

2.
öğretim

ve

Yayın

Prof. Dr. Ahmet Edip UYSAL
üyesi)

Kurulu
(ODTü

3.

Yrd. Doç. Dr. Nevzat GöZAYDIN (Gazi
- Yayın Yü~seık Okulu FQlklör ve Halk
Edebiyatı öğretim üyesi)
ün.

Basın

4.

Cevdet TüRKEROcLU (Kültür ve Turizm
Fikir ve Sanat Eserleri D. Bşk.)

Bakanlığı

5.

Mehmet öZBEK (TRT Türk
ve Oyunları Müdürü)

Halık Müziği
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EGEMENLiK RAFTASI NEDENiYLE ANKARA'
DA, ARI SiNEMASı'NDA GERÇEKLEŞTiRiLEN
AŞIKLAR ŞöLENi'NE SAZLARIYLA VE SöZLERiYLE KATILAN AŞIKLAR LiSTESi:
Alfabetik
ilieri:

sıraya

·g öre

aşıklar mahlasları

ve

Aşık

Nuri Şahinoğlu (Konya), Aşık Arabi
Demir (Çorum), Aşılk Abdulvahap Kocaman
(Adana), Aşık Ali Metin Aşık Rehberi (Sıvas ),
Ali Çırçır Aşık Ali Raıhmani (Erzurum) , Aşık
Ali Rıza Ezgi (Kars), Ahmet Yiğit Aşık Gül
Ahmet (Gaziantep), Hacı Karakılçık Aşıık Hacı
(Adana),
Halil Karabulut Aşık Halil (Adana),
Hasan Kaplan (YoZigat), tsrnail Cengiz Aşık Azeri
(Azerbeycan), i smail ipek ( Ka:hramanma:rıa:ş), Aşık
Emini Düştü (Tokat), Mehmet Yılmaz Nizarlı Mehmet (Gaziantep), Murat Çobanoğlu (Kars), Musa
Merdanoğlu Aşık Merdani (Sıvas), Nusret Toruni
(Erzurum), Ahmet Günbulut Sefilselimi (Sıvas),
Dursun Ali Erdoğan Aşık Deryami Baba (Sakarya),
Osman Taşkaya Aşık Feymani (Adana), Şeref Taş
lıova Aşık Şeref (Kars),
Sebahattin Dülger Aşık
Erdemli (Samsun), Nursel Sinan Uğursu Nursel
Sinani (Kars).
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ŞIIRLERI YAYlNLANAN HALK ŞAIRLERININ

1-:::>1 - SOYADI
Sam i OZ SOY

öZGEÇMIŞI

MAHLASI

Nuri

Şahinoğlu

Sü royy e ERYAŞAR

doğumlu .

1953 Konya
zunu ,

öğretim

Edeb i yat Fakültesi me-

üyesi .

doğumlu . liköğretmen

1939 Çorum

okulu me-

zunu .
Ş S rcf TAŞLIOVA

M ustafa TEMEL

1938
Aşık

Ruh an i

Hicab i KARAÇORLU

doğuml u .

lf ko <u l. mezunu, evli.

doğumlu .

1942 Erzinc an

doğumlu . D .T .C.F.
Bölümü mezunu .

ve
Yü ce l COŞKUN

Çıldır

1931 Tortum
Edebiy a tı

1948 Mesudiye doğumlu . Eğitim
mezunu . ilköğretim Müfettişi.

Al i Ek ber GOLBAŞ

Ekber i

Hasan GöREN

A şık Kul Ha san

1940 Heki mh an
Evli . Memur .

doğumlu .

Fransız

Dili

Enstitüsü

Ortaokul mezunu .

1933 Afşin doğumlu . ilko ku l mezunu . Evli.
Iş çi .

Ayh an INAL

Akd ağ fı Kara Ozan

1933 A k d ağma deni doğumlu . Ankara Ticaret
Lisesi mezunu . Yayın Md . Yazar .

Hü seyin YAZlCI
Mu zaffe r ENDER

S üm m ani oğlu

1942 Narman
1932 Kır klarel i

Coşkun

Gö nüllü Coşkun

doğumlu .

mezunu . Danışma
GöNULLU

Ahmet POYRAZOGLU
H a cı

YETKIN

Evli . Çiftçi.
Eğitim
Enstitüsil
Meclisi Oyesi

doğumlu .

doğumlu . Lise mezunu . Serbest .

1955 Yozg at
1!>51

Erciş

doğumlu .

1945

Ş a rkışla

ilkokul

doğumlu.

öğretmeni.

Ticaret Lisesi

me-

zunu . Evli . Memur .

M . Şükrü ORHAN
Bayram ERDOGAf~

1933 M idyat
Emekli.
1960 Yoz ga t

doğumlu.

doğumlu .

Ortaokul mezunu . Evli .

ilkokul mezunu . Me -

mur .
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ADI - SOYADI

öZGEÇMIŞl

MAHLASI

Müslüm DALKILIÇ

1931 Çubuk
Serb es t .

doğumlu .

ilko kul mez u nu . Evli.

tsrnail NAR

1940 Konga l
M em ur .

doğumlu .

l ikok ul mezun u . Evli.

Ahm et DURAL

1933 Gö rele

Ahmet YIGIT

Aşık

Gül A hm et

Mus a MERDANOGLU

A şık

M e rd aııi

A şık

Emini

Emini

DUŞTU

doğum l u .

doğumlu.

1955 I slahiye
Evli .
1939 Ş a rkı ş la
Ev l i . M em ur .
1343 Z ile
M emu r .

il kokul

doğum l u .

doğum lu .

Ortaokul

il kokul

1937 D iyarbakır doğumlu .
mezunu. Evli . Emekli.

Fahmi SALlK

ö ğ re tmeni.

melunu .

mezunu .

E ği tim

Evli .

Enstitüsü

Ali METIN

Rehberi

1953 Divri ğ i
M em ur .

do ğ umlu .

il kok ul m ez unu . Evl i.

öztürk ERKILIÇ
Hasan KAPLAN

öztürk

1953 Yoz ga t
1958 Sorgu n

doğumlu .
doğumlu .

ilko kul mez unu .
Li se mez unu . Evli .

Kem al BULBUL

Aşı k

1928 Samsun
Serbest .

doğ umlu .

likokul mezunu . Evli .

Feramuz YUNAL

1951 Artov a
Evli .

doğumlu .

Abdulvahap KOCAMAN

1934 Kadirli

M . Latif DONDAR

1945 Kema liye
Evli . Esnaf.

Murat ÇOBANOGLU

1940 Ka rs
Serb es t .

do ğ umlu .

il kok ul

AGDAŞAN

1G57 Ka rs

doğ umlu .

Li se

M em ur .

Sayfetlin

Ha lil KARABULUT
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Kemali

1'J26 l(a dirli

doğumlu .

i lkok ul

öğre tmeni .

Evli . Serb est .

doğumlu .

dofıumlu.

Ortaokul mezunu .

mezunu .

mez unu .

Evli .

Çift<; i.

Evli .

Bek iı r .
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