RUMUZ: ZEYTİN

YÜZLEŞME
Selam Arkadaş,
Ne bir Kahramanlık Destanı bu ki o çoktan yazıldı,
Ne bir ağıt, ne de Zafer Türküsü,
Aklında Cumhuriyet, yürekle bağırıyor sana, sevdalının biri.
Başlarken emin ol, aslında bu bir,
Aşk Şiiri…
Vazgeçme Arkadaş,
Umutlarından, hayallerinden, vazgeçme özgürlükten.
Sevmekten,
Sevgi seni sen, seni insan yapandır.
Gör ki; bu Vatan’da sevecek ne çok şey vardır.
Vazgeçme… Tüm bunlar için tek anahtardır elinde tuttuğun,
Bazen de unuttuğun Cumhuriyet,
Asla vazgeçme.
Gitme Arkadaş,
Bak zeytinler kaldı Ege’de, gitmedi,
Kırlangıçların şarkısı henüz bitmedi.
“İzmir’in Çiçek Açan Dağları”, Çukurova, Ürgüp, Uzungöl, Halfeti...
Hepsi yerli yerinde.
Sen de gitme, Vatan hasreti kalır en derinde,
Kokar durur her neredeysen
Saçında, nefesinde, derinde… Gitme

(1)

Yıkılma Arkadaş,
Eğme, kaldır başını yoksa gökyüzünü göremezsin.
İsim ver istersen mavinin en güzeline,
İstersen “Cumhuriyet Mavisi” dersin.
Uzak ufuklara bak, daha ilerilere, aynı renkte bir çift göz göreceksin,
Sor Arkadaş, tüm sorularına o ışık dolu gözler cevap versin;
“Ateş yanar mı çocuk!? Buz donar mı?
Hürriyet esir edilir mi!? Özü sonsuzlukken…
Cumhuriyet biter mi hiç???!!!”
“İlahi çocuk!” desin sana,
“Kesmedim ümidi senden, Cumhuriyet şerbetini doya doya iç”
Ve Susma Arkadaş,
Bilesin susmak sessizlik değil,
Bir sözsüz yalancılık gibi susmak.
Onurla, güvenle, usla
Eşlik et, Boğaz'ın martılarına
Susma kısılıncaya dek sesin,
Söyle şarkılarını Cumhuriyet’in;
“Çıkarız yine açık alınla,
Sevdalım Cumhuriyet,
Nice güzel Yüz’ler göresin…”

(2)

RUMUZ: BU COŞKUYLA

100. YIL MARŞI
Ayağa kalk ve düşün
Gecenin karanlığında
Güneşe dönsün yüzün
Bu sevgi bu coşkuyla
Cumhuriyet…
Yüzüncü yılında…
Karanlığı yenmek için
Bilimin ışığıyla
Yıldızlara varmak için
Bu sevgi bu coşkuyla
Çağdaşlık,
Yüzüncü yılında…
Nice yüzyıllara
Koşacaksın bu yolda
Halkınla omuz omuza
Bu sevgi bu coşkuyla
Özgürlük,
Yüzüncü yılında…
Kardeşlik ve barışla
Umut dolu yarınlara
Ay yıldızın aşkıyla
Bu sevgi bu coşkuyla
Cumhuriyet,
Yüzüncü yılında…

RUMUZ: 301675

Atamızdan emanet
Bizlere cumhuriyet
Hak, hukuk ve adalet
Cumhuriyet’le mümkün
Hazinedir hürriyet
Millette hâkimiyet
Muasır medeniyet
Cumhuriyet’le mümkün
Çağdaşlıktır ülkümüz
Çalışmaktır ilkemiz
İlerlesin ülkemiz
Cumhuriyet’le mümkün
Kadın erkek ayırmaz
Hiç kimseyi kayırmaz
Başka rejim doyurmaz
Cumhuriyet’le mümkün
Muhtaç olmadan ele
Hep birlikte el ele
Damlayken dönmek sele
Cumhuriyet’le mümkün

(1)

İzmir’den Ardahan’a
Çanakkale’den Van’a
Bir bütünüz can cana
Cumhuriyet’le mümkün
Adımız Anadolu
Tarihi şanla dolu
Aydınlanmanın yolu
Cumhuriyet’le mümkün
Vatan aşkı özümüz
Canımız ve gözümüz
Atatürk’e sözümüz
Cumhuriyet’le mümkün
Bugün yüzüncü yaşın
Asla eğilmez başın
Toprağın, dağın, taşın
Cumhuriyet’le mümkün
İlk yüzyıl kutlu olsun
Yarına giden yolsun
Gönlümüz sevgi dolsun
Cumhuriyet’le mümkün

(2)

RUMUZ: 6 YÜZYIL 7

AYDINLIK YARINLARA
Onbeşlik Mehmetçik’le başlayan asil destan
Yüz yıldır göğüs gerdi bitmeyen akınlara
Kadın erkek yaşlı genç hepsi birer kahraman
Yüz yıldır yürüyoruz aydınlık yarınlara
Vatanın dört yanında dalgalanır al bayrak
Biz nöbette oldukça parçalanmaz bu toprak
Sensiz bize sığınak sensin bize son durak
Yüz yıldır yürüyoruz aydınlık yarınlara
Adaletin zırhını giyindik üstümüze
Sadakatin mührünü işledik süngümüze
Şanla şerefle taktık yıldızı göğsümüze
Yüz yıldır yürüyoruz aydınlık yarınlara
Her karış toprağında şühedanın gölgesi
Yüce dağ başlarında yankılanır nefesi
Düşmana geçit vermez hürriyettir adresi
Yüz yıldır yürüyoruz aydınlık yarınlara
Sönmedi sönmeyecek Cumhuriyet ateşi
Batmadı batmayacak özgürlüğün güneşi
Öyle derin bir aşk ki yoktur dünyada eşi
Yüz yıldır yürüyoruz aydınlık yarınlara

RUMUZ: 352591

100. YIL MARŞI
Tam yüzyıldır sönmedi, sevdası al sancağın
Tam yüz yıldır bitmedi, tütmesi ocakların
Bir sonsuz efsane bu, aydınlığı çağların
Dünden gelen hayatın, ülküsü yarınların
Yüz yıllık bir gerçek bu, sanmayın ki rüya
Uygarlığın yolunda, Cumhuriyet yüz yaşında
Çehresini çatmadık, asla nazlı hilalin
Tam yüz yıldır açıyor, özgürlük çiçekleri
Atamızdan emanet, bu vatan sevgisinin
Cumhuriyettir ancak, sevdası ve geleceği
Yüz yıllık bir gerçek bu, sanmayın ki rüya
Uygarlığın yolunda, Cumhuriyet yüz yaşında

