




5. Sınıflar
1. si

İşgal altında kapkara günler yaşarken,
Karalar bağlamışken Anadolu,
Kurtuluş sevinci ile,
Aydınlanırken yürekler,
Bir vatan yarattın bize.
Cumhuriyet ruhuyla,
Aydınlattı bizi güneşin.

Yüce Ata’m, eserini korumak,
Biz geleceğin görevi!
Al bayrağımız süslerken gökleri
Başımız dik, yürürüz geleceğe...
Umutla, çoşkuyla
Barış içinde el ele
Cumhuriyet güneşiyle...

Müge SAVRAN  5-B   298



5. Sınıflar
2. si

Özgürlük istedik, elimizde meşalelerle,
Kenetlendik birbirimize, yurt sevgisiyle.
Vatanı kurtarmak için el birliğiyle,
Çalıştık omuz omuza azimle.

Liderimiz Atatürk’ün önderliğinde,
Binlerce kahraman siperlerde,
Gece gündüz demeden cephelerde,
Savaştık, yılmadık, büyük yüreklerle.

Kanlarımız sel gibi toprağa aktı,
Bayrağımız Mehmetçik’ten rengini aldı,
Bin mücadeleyle cumhuriyetin temelleri atıldı,
Tek söz “cumhuriyet”tir gençliğin andı.

Demir ÇAKICI  5-E  597



5. Sınıflar
3. sü

Yılın en güzel ayıdır ekim,
Hele bir de 29’u olunca,
Türk milleti tek yürek,
Bayraklarıyla sokaklarda.

Her yıl coşkuyla, gururla kutlarız
Cumhuriyetin bize getirdiklerini,
Kadınlar yaşamda söz sahibi oldu,
Seçti, seçildi ve özgürleşti.

Kılık kıyafet değişti,
Hayatımız modernleşti
Hilafet kalktı, demokrasi geldi,
Ata’mın devrimleriyle ülkemiz ilerledi.

Melike Duru GÜNER  5-A   343



6. Sınıflar
1. si

Bugün şafak vakti bir başka doğuyor güneş gökyüzünde,
29 Ekim geldi, umut meşaleleri yaktık yüreklerimizde,
Ata’m güvendi Türk gençlerine, emanet etti cumhuriyeti bize,
Söz veriyoruz sana, sahip çıkacağız cumhuriyetimize.

Bağımsızlıktan sonra yenilikler peşine düştü Türk devleti,
İlkelerin, inkılapların tohumları ekildi, ülke yoktan var edildi.
Cumhuriyet güneşi karanlıkların ardından doğdu, bizlere gülümsedi.
Karanlık esaret günlerinden aydınlık bağımsız günlere ileri, hep ileri…

Biz cumhuriyet gençleriyiz, gurur ve cesaret kaynağımız,
Emeklerimizin karşılığını bir gün alacağız,
Bize emanet ettiğin cumhuriyet ve ay yıldızlı bayrağımız,
Sonsuza dek korunacak ve güzel günlere taşınacak Ata’mız.

İlkyaz TUNCEL 6-D   449



6. Sınıflar
2. si

Geldi en güzel gün, cumhuriyet bayramı,
Mutluyuz, gururluyuz, coşkuluyuz…
Çünkü Türk milleti olarak cumhuriyetle doluyuz.
Gelecek güzel günlerden umutluyuz.

Özgürlüğümüzden sonraki en güzel adımsın,
Emanetisin bizlere Ata’mızın,
Meydanlarda törenlerle neşeyle, sevinçle kutlanırsın.
İçimizdeki güzel duyguların en güzel adısın.

Yaşatacak Türk milleti şanlı cumhuriyeti,
Senin var olman için her zorluğu aşacak.
Cumhuriyet bizlere Ata’mın emaneti,
Sonsuza dek koruyacak, sahip çıkacak Türk gençleri.

Duru Alya ENGİN  6-E  223



6. Sınıflar
3. sü

Tarih 29 Ekim 1923
Kuruldu o gün en değerli hazinemiz
Coşkuyla beklediğimiz, her yıl kutladığımız
En sevinçli gün, Cumhuriyet Bayramı’mız

Gururluyuz, sevinçliyiz, heyecanlıyız
Çünkü biz Cumhuriyet çocuklarıyız
Bu güzel cumhuriyetle doğduk, onunla yaşayacağız.
Ata’mın emanetine sahip çıkacağız.

Mutluyuz çünkü bağımsız bir milletiz
Hazinemizdir cumhuriyetimiz
Yediden yetmişe gurur içindeyiz
Çünkü biz Cumhuriyet bekçileriyiz

Bizim için, güzel yaşamamız için savaştı atalarımız.
Biz cumhuriyet çocuklarıyız, 
Daima arkasında duracağız
Cumhuriyetimizin, vatanımızın, hazinemizin.

Nilay ERTUNA  6-B   188



7. Sınıflar
1. si

Ey, cumhuriyet bayramının şanına şan katan şehitlerim!
Ben de bir Tük genci olarak vatanım uğruna her daim siperim,
Kanımın son damlasına kadar seni korumaya ant içtim,
Ben Ata’mın kurduğu cumhuriyetin askeriyim.

İşledi yüreklerimize ilmek ilmek dört bir yanda vatan,
Atalarımızın emanetidir bizi hürriyete kavuşturan,
Bizi var eden ilkelerin ve fikirlerin bize emanettir Ata’m,
Ülkemizin ve cumhuriyetimizin koruyucusuyuz ölene dek Ata’m.

Sonbaharda ağaçlarında cumhuriyet yapraklarının şahlandığı gün bugün,
Al bayrağım dalgalanıyor göklerde, çatmıyor kaşlarını bayram günü bize,
Türkiye tek bir yürek olmuş, neşe doluyor günüme, geceme, evime…
Seni bize emanet eden kalbimdeki Ulu Önder’ime sonsuz minnetle….

Naz ÖNKOL  7-A  265



7. Sınıflar
2. si

Cumhuriyetten önce ülke sefil, perişan,
Yıkılıyor hasta devlet, ülke işgal altında,
Dağılmış Türk milleti, yokluk sarmış yürekleri,
Uygarlık uzakta, geleceğimiz tehdit altında.

Ancak kimse zincir vuramaz Türk ulusuna,
Nice şehitler verdik bağımsızlık uğruna,
Atatürk’ün izinde, akıl, ruh ve gönül birlikteliğiyle
Yeni bir yaşam müjdesiyle kuruldu cumhuriyet.

Yıkılan ülkenin küllerinden kuruldu bizim mirasımız,
Demokratik ve özgür bir yaşam sundu cumhuriyetimiz,
Bizlere rehber olmuştur Ata’mın ilkeleri ve fikirleri,
Fikri hür, vicdanı hür nesiller büyüttü cumhuriyet gölgesi.

Türk gençleri aydınlık bir geleceğe taşıyacağız cumhuriyeti,
Işık tutacak, yol gösterecek bize her zaman Ata’mın ilkeleri,
Mirasımıza sahip çıkacağız, mücadelemiz bilim ve fende ileri,
Muasır medeniyet seviyesine taşıyacağız cumhuriyetimizi.

Zeynep SİMİTÇİ  7-A   628



7. Sınıflar
3. sü

Kutluyoruz bugünü hep birlikte, milletçe.
Vatanımızın bağımsızlığında, yurdun kurtuluşunda el ele,
İnleteceğiz meydanları coşkulu sesimizle:
Yaşasın yüreklerimizde yüceldi cumhuriyet!

Askerlerimizin büyük mücadelesiyle
Sonunda destanlar yazıldı zaferlerle
İlke ve inkılaplar izledi TBMM’nin önderliğinde
Yaşasın yüreklerimizde yüceldi cumhuriyet!

Bağımsızlıktır onun en temel kaynağı,
Cumhuriyet yoktan var etti bu vatanı,
Takip edeceğiz biz Türk gençleri Ata’mı,
Yaşasın yüreklerimizde yüceldi cumhuriyet!

Kardelen OLGUNER 7-B   201



8. Sınıflar
1. si

Bir güneş doğuyor gecenin puslu karanlığında,
Bu güneş mavi, mavi bu güneş…
Masmavi…
Bir çift göz bakıyor,
Karanlığın ardından.
Düşünüyor, düşlüyor.
O gözler ışık saçıyor, o gözler tarih yazıyor.
Görünenin arkasına, kimsenin göremediğine bakıyor.
Kimse kimseye köle olmasın,
Milletimiz diğer milletlere lider olsun,
Adalet birinin elinde değil,
Halkın kendisinde olsun, diyor.
Bakıyor ufuklara, sonsuzluğa…
Cumhuriyet, diyor, cumhuriyet!
Yorgun milletini şahlandırıyor.
29 Ekim’de bir milletin kaderi değişiyor.
Askerimiz, Mehmetçik’imiz tarih yazıyor.
“Cumhuriyet, cumhuriyet!” diye haykırıyor.
Asalım bayraklarımızı dört bir yana,
Türk’ün şanını gösterelim tüm dünyaya.

Ceylin CİVELEK  8-E   917



8. Sınıflar
2. si

Kazanmayı önce aklımıza kazıdık,
Sonra da “cumhuriyet’i yüreklerimize…
İnandık tüm benliğimizle, cepheden kaçmadık,
Savaşıp süngülerimizle, irademizi kazandık!
“Başaracağız!” dedik alnımız ak,  başardık.
“Kuracağız cumhuriyeti!” dedik el birliğiyle, 
Bir tarihi gururla yeniden yazdık.
Olduk tek bir yürek, tek nefes, özgürlüğü haykırdık.
Adımızı duyurduk tüm dünyaya şevkle.
Yine bu yüce gün, 29 Ekim’de
Bayrağımız çekildi göndere, çıktı zirveye,
Bir daha sonsuza dek inmemek üzere…
Nesiller boyu sönmesin ışığın, korurum seni kanımla,
Ata’mdan emanetsin sen bana, kollarım seni canımla!
Yâd ellerin değmesine izin vermem asla!
Al bayrağım göklerde dalgalanıyor ışıl ışıl,
Kutlanacak bu bayram daha binlerce yıl!

Aylin UZUNOĞLU 8-E  1057



8. Sınıflar
3. sü

Kalemimdir benim Cumhuriyet,
Yazar şanlı tarihimi.

Öğretmenimdir benim Cumhuriyet,
Var eder benliğimi.

Özgürlüğümdür benim Cumhuriyet,
İnsanca yaşatır beni.

Güneşimdir benim Cumhuriyet,
Aydınlatır geleceğimi.

Emanetimdir benim Cumhuriyet;
Yeminimdir benim,
Vazifemdir.
Dünüm,
Bugünüm
Geleceğimdir Cumhuriyet.
Yeni bir ülke değil,
Ebedi bir ülkedir Cumhuriyet.

Zümra YEĞİN 8-A   867



MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları
Tel: 0232 234 28 88 

www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr     iletisim.guzelbahce@mevkoleji.k12.tr 


