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Acı

Ne yazsak nafile bugün bu acıları yaşayanların intikamını alacak yiğitler,mehmetler
emirleri bekliyorlar.
Vurulmamak için vurmak ,
Ağlamamak için ağlatmak .
Kısaca kısasa kısas gereklidir.

Gülbey Yılmaz
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Ağla Yasım Var

İçime düştü yine kızgın har
Bugün Haniyi yakasım var
Beni bekleme ey yar
Vatan uğruna dövüşesim var

Dağları delik delik edesim
Diyarbekir Sura çıkasım
Oradan hainlere bomba atasım
Tozu dumana katasım var

NAZIMI kurtarıp baba ocağına
Ana kucağına getiresim
Katilleri ininden yaka paça çıkarasım
Kızılhisar meydanında asasım var

Şehidinin künyesini okuyasım
Boynuma takıp ağıt yakasım
Anası ve babası ile aglayasım
Gençlerle intikam sloganı atasım var

Gülbey Yılmaz
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Ben Bir Öğretmenim

Ben bir öğretmenim
Bir türkü sözünde ,bir ozan dilinde ,yada bir köy öyküsünde
Eğitim aşkı ile miniklerin ellerinden
Sıkıca tutup doğru yolu gösteren

Ben bir öğretmenim
Buram buram sevgi kokan Anadolu’da
Dağ başını duman almış marşı ile hedefe koşan
Elde bayrak yürekte vatan ve millet duygusu ile yanıp tutuşan

Ben bir öğretmenim
Başöğretmen Mustafa Kemal gibi
Kara tahtanın başında tebeşir tozuyla yazıp çizen
Önderlik  yapıp, millete çığır açtıran

Ben bir öğretmenim
Banazın güzel ve şirin köylerinde
Zemheri soğuğunda üşüyen öğrencilerin
Yüreklerini ısıtan sevgi tohumlarında

24 Kasım 2015-11-24 saat:09.30
Şehit Edip Aybey Ahat  İlköğretim Kurumu

Gülbey Yılmaz
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Benim Öğretmenim

Ogün dağlardaki ağaçlar sarıya boyanmış,
Yapraklar dökülmüş ayrılık vakti gelmiş ,
Sonbahar iyice çökmüş kışı haber verircesine
Dumanlı puslu  dağlar güneşi  bizden gizlemiş
Alacakaranlıktaki sisin ,buğunun arasındaki  dar ve çamurlu patika yoldan
Ağır ağır gelen yabancı acaba öğretmenim mi yoksam…
Onun gibi uzun boylu heybetli biri  görünüyor gözüme
Bir an küçükken onunla olan anılarım aklıma gelince içimden
‘’Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar,
Güneş ufuktan şimdi doğar ,
Yürüyelim arkadaşlar
Sesimizi Yer, Gök,Su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin’’

Marşını çığırasım ,bağırasım geldi
Öğretmenim ne kadar severdi ve çok da uğraşmıştı ,marşlarımızı öğrenmemiz için
‘’Her Türk Asker Doğar’’ misali gururla yürürdük onunla 30 Ağustoslarda
29 Ekimlerde
‘’Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! marşıyla

23 Nisanlarda’’
‘’Ankara'nın taşına bak
Gözlerimin yaşına bak
Biz düşmanı esir ettik
Şu feleğin işine bak
Pek şanlıyız’’ marşıyla

19 Mayıslarda

‘’Gün doğdu hep uyandık ,siperlere dayandık
İstiklalin uğruna al kanlara boyandık’’
Sandılar Türk uyudu
Ata cenge buyurdu
Türkün asker olduğunu
Dünyaya duyurdu’’
Milletimizin düşman işgalinden kurtulduğu Kurtuluş bayramlarında
‘’İzmirin dağlarında Çiçekler açar,
Altın güneş  orda sırmalar saçar
Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa. marşıyla
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Ondan öğrendiğimiz daha nice marşlarımızı
Ayaklarımızı rap rap son kuvvet vura vura
Ne güzelde ip gibi sıra sıra gururla yürürdük sanki dünyayı feth etmiş gibi

Bir anda bir sesle irkildim ‘’Çocuklar çabuk sıraya’’
Evet işte tam kendisi
Bu ses benim öğretmenimin sesiydi
40 yıl geçsede sesini bile unutmamışım
Hemen koşuşturmalar başladı tören alanına
Ne çabuk da sıraya girerdik ne güzel öğrenmiştik her şeyi
‘’Günaydın çocuklar’’ dedi öğretmenim
Bayrak göndere çekilecek der demez
İleri atıldı direğe yapıştı yine her zamanki gibi Ahmet
Artık hazırdık ,kolları uzat ,hizaya gel, rahat, hazır ol ,dikkat komutlarının ardından
 Yine ‘’İstiklal Marşımızı gür bir sesle dosta düşmana duyururcasına söyleyelim ‘’dedi
Marşımızın ardından ‘’Andımızı kim söylettirecek’’ dedi
Ben dedim parmaklarımı havaya ta en yukarı kaldırdım
Gel  Gülbeyim dedi bugün  sıra sende sen söylettir
İşte geldim en öne  heyecanım son dorukta kalbim pır pır atıyordu
Son derece azimle ve kararlılıkla bağırdım
Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok
sevmektir.
Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Dedikten sonra  son kuvvetle ‘’Ne Mutlu Türküm Diyene’’dedim ve koşarak yerime
geçtim
Sınıfa girdik mendiller masada eller mendilin üzerinde temizlik kontrolü
Önlüğüm siyahtı birazda büyüktü abimden bana kalmıştı
Çantamda siyah poşetten di
Yırtılmaması için gözüm gibi bakardım
Ayaklarım kara Ankara lastiği sadece yakalığım beyazdı
Tahtamız kara ve tebeşir tozluydu ,tahta silgimiz keçeydi
Masa ile sıralarımızda karaydı
Herşeyimiz siyahtı, karaydı ama umutlarımız hep beyazdı , geleceğe yarınlara
Herşey doğal ve bize aitti bizdendi
Ne varsa Ayşe,Fatma ,Ali ve Mehmetin nasırlı ellerinden
Anadolunun ,ana babalarından alın terinden bizden,özden geliyordu
Derken, dersimiz Hayat Bilgisi Konumuz ‘’ Öğretmenler Günü’’ dedi öğretmenim
Ne güzelde ses tonu vardı hayrandım ona onun  gibi olmak istiyordum
Babam ve anama hep  okumak öğretmen olmak istediğimi söylüyordum ...
Ne zaman sabah olmuş  ne çabuk uyandım oysa güzeldi gördüklerim
Yine her gece gibi bu gecede rüyama girdi
Aklımdan çıkmayan o ilkokul günlerim ve sevgili öğretmenim
‘’Öğretmenim canım, benin canım benim’’
Seni ben pek çok pek çok severim.
Sen bir ana, sen bir baba,
 Her şey oldun artık bana.
22.11.2018
Pazartesi saat:12.00
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Birileri Binleri Var

Görev aşkı ile heran yanan
Yanardağ yürekli cesur
Cepheden cepheye yol bulup koşan
Savaşan birileri binleri var

Ezan okunsun diyen
Vatan kurtulsun diyen
Millet var olsun diyen
Birileri binleri var.

Bu yolda emek veren,
 Can veren, kan veren
Bir ölüp bin dirilen,
Birileri binleri var.

Kelle koltukta gezen
Can verip toprakta yatan
Sen yaşasın soyun sürsün diye
Şehit olan gazi olan birileri  binleri var.

İstiklal Marşımız, Andımız okunsun diye
Ay yıldızımız gönderde dalgalansın diye
Bağımsızlık payidar kalsın diye
Göğsünü siper eden birileri binleri var.

BAYRAK, VATAN, EZAN diyen
Bu uğurda toprağa düşen
Sanki o an onlara gel diyen
Emir veren, birileri binleri var.

                                       Banaz:24.11.2010

Gülbey Yılmaz
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Çanakkale

Bir zamanlar Onbeşimde bir yar sevdim adı Çanakklae
Hiç unutmadan her gece seni bekledim sahilde Çanakkale
Bambaşka bir tutku bambaşka bir yangın Çanakkale
Sevdamız tarihe kurşunla yazıldı yan yana Çanakkale

Az sonra ağır bir mücadeleden geçeceğiz sen ve ben Çanakkale
Bu yüce ve kutlu savaşın ardından belki yok olacağız Çanakkale
Lakin şu bir gerçek sen ve ben düşersek eğer Çanakkale
Bilki bayrak,millet ve vatan düşer Çanakkale

İşte önde bir kahraman yürüyor hain üstüne Çanakkale
‘’Ya İstiklal Ya Ölüm’’ nidalarıyla tüm Mehmetlerle Çanakkale
Hürriyete giden yolda yok olmak da var var olmak da var Çanakkale
Düşmanı her karıştan silmeden inan bize rahat yok Çanakkale

Nice kahramanlar şehit düştü senin sinende Çanakkale
Vermiyor vermeyecek bir karış çakıl taşı senden Çanakkale
Kanlı çatışmaların yaşandığı bu savaşta galip olacağız Çanakklae
Bayrak ve sancak dalga dalga kanla dalgalanacak tüm yurtta Çanakkale

İşte o günden bugüne atalardan yadigarsın sen Çanakkale
Senin için hala şehit ve gaziler veriyoruz her daim Çanakkale
Senin destanını kazıdık şu minicik yüreklerimize Çanakkale
Seni her zaman yaşatacağız tüm kalbimizde Çanakkale

18 Mart 2015

Gülbey Yılmaz
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Çöğürlüm

Ey benim güzel köyüm
Doğduğum,büyüdüğüm
Yüreğimde hissettiğim
Unutamadığım çöğürlüm

Beni duymazmısın
Seni andığımda
Seni hayal ettiğimde
Yada gözlerimi kapattığımda

Yoksa çögürlerin kurudumu
Yoksa Avuluk akmaz mı oldu
Yoksa sen de mi yaşlandın
Yoksa göz pınarların kurudumu

Ne olur cevap ver
Ne olur seslen
Ne olur bir gün rüyama gir
Göreyim Alanı, Harman yerini

Çok zaman geçti görüşmeyeli,dertleşmeyeli
Yeni çesmeyi,eski çesmeyi
Ulu Sögüt agacını,eski camiyi
Unuttum zannetme hep aklımda

Eger nasip olurda görürsem
Bir gün gelirde sana dönersem
Gönlüme ferman verirsem
Toprak kokan yağmurunda sana doymak istiyorum

Çogu zaman aklıma
Kırık dökük camlarıyla,sıralarıyla
Hatıraları anlatan kara tahtasıyla
Kurumuş,yıkılmış kavakların çevreledigi okulum gelir

Keske gücün  yetsede
Değişebilse senin alın yazın çöğürlüm
Tekrar dönsek o eski yıllara
O günü bayram ilan etsek bütün dostlara

Gülbey ne desin daha
Söylemekle bitmez bu dertler
Gelin köylüler bir olalım
Hep birlikte Alanda çadır kuralım

                               02.06.2008

Gülbey Yılmaz
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Ey Sarıkamış

Ey Sarıkamış Sarıkamış
Düşman yine canına susamış
Bu vatan için tekrardan
Harekete ,ayağa kalkılacakmış
...
Sorgusuz teslim olmuştuk
Karşılıksız sevmiştik
Sen de bende bu uğurda
Nice vatan evlatları vermiştik

Ey Sarıkamış!ın oğlu usanmadan çık yola
Bu yolda verme hiç mola
Kem gözlere inat
Dostlarla gir kol kola

Unutturmayacağız vatanın kutsallığını
İndirtmeyeceğiz hilal ile yıldızımızı
Dağa, taşa, Kars'a Sarıkamış'a
Yazdıracağız yüce Türk milleti
                      Banaz  09.01.2011

Gülbey Yılmaz
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Ferhat Abim

Gönlümün Başkanı Ferhat Abim

Hani Ferhat abi  mücadeleden hiç yılmayacaktık
Düşmana sahayı bırakmayacaktık
Bak senin için toplandı herkes
Hadi kalk son bir defa gönlümün başkanı

Seninle şenlenirdi ocağımız,yuvamız
Gelişinle hız kazanırdı sevdamız
Hiç yapamadığımız şeyleri ,azminle
Yapardık senin yanında gönlümün başkanı

Bir çocuğun babasına kavuşma anı gibi
Bir anda titrerdik sen gelince
Gülüşün ömre bedeldi bizim için
Hadi yine sevindir bizi gönlümün başkanı

O masum duruşun bize çok şeyler anlatırdı
Konuşmasan da anlardık seni gözlerinden
Bu ayrılık mahvedecek inan bizi
Hadi bir el salla gönlümün başkanı
8 Aralık 2011

Gülbey Yılmaz
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Gece Yazıları

Karanlık gecelerde yol bulurduk hilallerimizle
Aydınlanırdı yüreğimiz vatan aşkıyla
Koyvermiştik kendimizi yarınlarımıza aldırmadan
Senin sevdana ey nazlı ey şanlı sancağım

Gittikçe üşüyorduk o Sibirya soğuklarında
Unutmuştuk yaşayamadığımız çocukluğumuzu
Hayalde kalmıştı sek sek oynadığımız sokak
Bir anda delikanlı alperen oluvermiştik mecburen

Her gece duvarlara mhp yazmakla geçerdi zaman
En güzel hilalleri çiziyorduk yasak hanelere
Bekçi amcaların düdük sesleriyle irkilirdik
Bir kovalamaca ,bir kaçış başlardı yırtık pabuçlarımızla

Birgün olsun yılmadık hep kavga ettik
Düşmana sokakları dar ettik inadına yazdık inadına direndik
Bayrağı yere hiç düşürmedik lekeletmedik
Hep el üstünde tuttuk hep gönderde tuttuk

Bu davaya biz başkoyduk hemde ebede kadar
Yollar bitsede yıllar boyu filizler sürecek
İş başa düşünce kahramanca direnmek meydan okumak
Korku denen tabuyu yıkmak görevimizdir bizim ey yiğit Bozkurtlar.

16.05.2011

Gülbey Yılmaz
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Görürüm

Dünü,günü öğrenir ,
Gideceğim yönü bilirim,
Yolu tanır, görür ,
Dağdaki izi bulurum
Ayı görür ,izlerim
Sancaktaki hilali bilirim
Tarihi okur,anlarım
Atamdan yarını tanırım
Şehitleri ,gazileri tanır
Vatanı canımdan aziz sayarım
Hürriyeti korur,savunurum
Buna göz koyanı hain sayarım

23 Şubat 2017

Gülbey Yılmaz
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Kahraman Oğuz Soyu

Bırak ürsün dursun hainler
Bu kutlu yolda onları kim dinler
Mazide de kuruldu hep engeller
Sonunda hep gelmedi mi o kutlu zafer

Mevlam neylerse hep güzel eyler
Hiç tasalanmayın siz yiğit beyler
Şanı büyük ünü cihana yayılı
Bu milletin her zaman son sözünü
Kahraman Oğuz soylu Türk söyler .

Gülbey Yılmaz
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Kır Kolunu( Şehitler anısına )

Kır Kolunu
Şehitler gelir ardı sıralı
Hepsi Türk bayrağına sarılı
Bir mahsun ana ile bebek
Ağlıyor  yürekten derin yaralı

Toprağa düşen bu canlar
Sinemden akan oluk oluk kanlar
Geride bir acılı ağıt ile hüzün
Sarıyor yurdu bu aralar

Ağla şehit Anadolum  ağla
Başına karalar bağla
Seni üzen kalleşleri bulduğun an
Gözlerini kızgın demirle dağla

Saldır  dağlara ,ovalara bul inini
Yok et ,kır kolunu elini
Şafak sökerken ulu meydanda
Sallandır yağlı urganda hainleri.
                                               G.Y
                       (04/10.2018 23.00 )

Gülbey Yılmaz
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Mazi

Gönül hicranla dolar mazi akla düşünce
Hele birde insan sınırsız sevince
Yürek burkulur gizlice ta derinden
Anılardan bir an bir sayfa görünce

Giden yıllar asla dönmez ey dost
Sen tüm sevdiklerini her zaman hoş tut
Her ne kadar sana ızdırap versede yalan yüzler
Fani dünyanın kötülüğünü inadına sen unut

Bir kenarı solan şu güzel resimde
Sen de çok eskidin bende
Ata yadigarı bu yitik handan
Göçeceğiz elbet hiçbir şeysiz o son günde

Bana hicran, sana gülmek yakışır
İçim buruk olsada kalbim dost için çalışır
Göçtü gitti artık anla ,ne Gül kaldı ne Bey
Göreceksin ,geçen zaman sensizliğe de, bensizliğe de alışır
30.01.2013

Gülbey Yılmaz
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Mehmedim Can Askerim

(şehitlerimize)

Gözünü kırpmadan atıldın ileri
Hiç arkana bakmadan
Senden öncekiler gibi
Koştun Mehmedim can askerim

Boğuştun saatlerce hainlerle
Kahramanca ,yiğitçe mertçe
İnadın ve azminle saatlerce
Çarpıstın Mehmedim can askerim

O anda bir ateş
Seni can evinden yaraladı
Kurşun yangını acıya rağmen
Hala yürüyordun hain üstüne
Mehmedim can askerim

Ama bitiyordu artık dermanın
Dünyaya  ateş kırmızısı gözlerinle bakıyordun
 Yere düştüğün o anda  bile
Kurşun sıkıyordun Mehmedim can askerim

Şimdi uzanmış vatan toprağına yatarken
Son nefesini alıp verirken
Yanına düşen son el bombasını
Nasıl da alıp hain üstüne attın
Korkmadan Mehmedim can askerim

Sen artık şehitsin Mehmedim
Bizim için al kanlara boyandın
İsmin artık büyük sen bir kahramansın
Şehitsin cennetliksin Mehmedim can askerim

Şimdi nasıl duyuracağız
Senin şehitlik haberini
Oğlunuz hainlerle girdiği çatışmada …...
Diyemiyorum  Mehmedim can askerim

Mehmetçik arkadaşların hepsi yanında
Hepsinin gözü yaşlı
Ama sen hiç  dertlenme günün birinde
İntikamını alacaklar Mehmedim can askerim

Memleketini  tam on ay önce görmüştün
Belki o zaman bilmiyordun şehit olacağını
Bilmiyordun anani babanı ve bizleri ağlatacağını
Bunu hiç beklemiyorduk  Mehmedim can askerim
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Asker ocağından ana ocağına
Sen şimdi o çok sevdiğin evindesin
Annen baban hem ağlıyor hemde gurur duyuyor
Oğlumuz vatana feda olsun diyorlar
Mehmedim can askerim

Askerden gelince evlenecek yuva kuracaktın
Mutlu olacak çocukların olacaktı
Vatana asker lazım diyordun
Olmadı ,olmadı be Mehmedim can askerim

Sana ağıtların en iyisi bile kafi değil
Bu ızdıraba can dayanmaz
Senin öcünü mutlaka ve mutlaka  alacağız
Tasalanma Mehmedim can askerim

Bütün tanıdıkların ve tanımadıkların  geldi yanına
Seni uğurlamaya yolcu etmeye
Yakalarında senin en yakışıklı resmin
Takılı Mehmedim  can askerim

Tabutuna sarıldı al bayrağımız
Sağına soluna geçti askerimiz
Yürüdük hep beraber dedenin yattığı yere
Ona  komşu oldun bak Mehmedim can askerim

Yatacağın yer rahat olsun
Mekanın cennet olsun
Bizleride şefaatinden mahrum etme
Şehidim Mehmedim can askerim

Sen şimdi gül bahçesinde
Biz ise dikenli yollarda
Gün gelirde karşılaşırsak
Ne olur bunun icin mi savaştık deme
Yazıklar olsun deme Mehmedim can askerim

09.10.2008   düzeltme:13.09.2009 saat:02.00
Gaggenau saat:10.34
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Ne Mutlu Türküm Diyene

Hiçbir kimse kimseye "Ne Mutlu Türküm Diyene!" demek için silah dayamadı.
Gururla söylendi yıllarca.
Bu asil ve aziz millet adını tarihin destansı sayfalarına altın harflerle yazdırdı.
Esaret altında yaşamayı kendine ölüm saydı.
Korkmadı ,yılmadı ve bundan böylede bu gelenek asırlarca yaşatılacak.
Bu millet öyle bir millet ki ,Peygamber efendimizin övgüsüne de mazhar olmak için
İstanbulu fetheden bir millet.
İşte hatırlanması gerekn şanlı mazi ve kurulan devletler:

1.Büyük Hun İmparatorluğu: MÖ 220- MS 216 (Teoman)
2. Batı Hun İmparatorluğu: MÖ 48-MS 216 ( Pi)
3.Avrupa Hun İmparatorluğu: 375-469 (Balamir)
4.Ak Hun İmparatorluğu: 420-552 (Aksuvar)
5. Göktürk Kağanlığı: 552-745 (Bumin Kağan)
6.Avar Kağanlığı: 565-835 (I. Bayan)
7.Hazar Kağanlığı: 651-983 (Böri Şad)
8. Uygur Kağanlığı: 745-1368 (Kutluk Bilge Kül Kağan)
9. Karahanlı Devleti: 840-1212 (Bilge Kül Kadir Han
10 Gazne Devleti: 962-1183 (Alp Tigin)
11.Büyük Selçuklu Devleti: 1040-1157 (Tuğrul)
12.Harezmşahlar Devleti: 1097-1231 (Kutbeddin Muhammed)
13.Altın Ordu Devleti: 1236-1502 (Batu Han)
14.Timur İmparatorluğu: 1368-1501 (Timur)
15. Babür İmparatorluğu: 1526-1858 (Babür)
16.Osmanlı İmparatorluğu: 1299-1922 (Osman Gazi)
17.Türkiye Cumhuriyeti 1923-     (Mustafa Kemal ATATÜRK )

Kurulan bu devletlerden en sonuncusunda , birliği sağlamak için Türk adı gönüllere ve
vatan sathına silinmeyecek bir ruhla yazıldı.
Ve atalarımız yine geri dönmeyi asla  düşünmeyen bir inançla damarlarındaki asil kanın
verdiği manevi ruhla dünyanın tüm milletlerine ders vererek en son anlı- şanlı kurtuluş
destanını gerçekleştirdi.
Bizim sadece Osmanlı, Selçuklu ve Türkiye Cumhuriyetinden ibaret olmadığımızı
öğrenmeli ve öğretmeliyiz.
Ne mutlu Türküm demesenizde demeyin ama ne olur saygı duyun! saygı duyun!
                                                              10.12.2018  G.Y
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Neler Oluyor

Hani dünyaya Türk İslam mührünü ve damgasını vuracaktık.
Hani Türk illerinde Turan sevdasıyla toy eyleyecektik.
Nerde kızıl elma ülküsü,
Nerde vatan ,bayrak ve millet için toprağa düşen o ruh.
Ruhunuz gittiyse bedeniniz de mi gitti.
Bu son kalede feth mi edilecek..
Anadolu bizim yarimiz olmaya devam edecekmi.
Yoksa bölünüp lime lime edilip tarihten silinmeye namzet bir neslin bir devrin fertleri mi
olacağız.
Neden ayrışmalıyız.Birlik olarak tek yumruk olarak kalmak varken...
Bize kimler kıyıyor...derdiniz ne...ne yapmak istiyorsunuz...
Bizi diğer islam ülkelerine benzetmeye mi çalışıyorsunuz.
Bu durumdan kimler nemalanacak...
sorular,sorular,sorular....
Sorunlar sorulardan daha fazla olduğu zaman tehike çanları çalıyor demektir.
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Onbeşliler

Onbeşliler

Korkma şehidim,biz hala Çanakkaledeyiz
Erlerimizle,mavzerlerimizle tam siper tam teçhizat  oradayız
Günlerce gecelerce susuz  uykusuz
Şehit kanı ile sulanan o yerdeyiz

Vermedik bu güne kadar düşmana hiç aman
Bu sevda yüregimizde pek yaman
Her daim gururla sonsuza dek
Kalbimizde bu kutlu bu aziz vatan

Şehit atam savasacağız yine asil ruhlarımizla  beraber
Kana kan dişe diş dökeceğiz bu vatan için ter
Geleceğe umutla bakıp hırsla  kosacağız
İşte geliyor , 101 yıl geçsede  onbeşliler

Kınalı kuzular geliyor görüyorum bir bir
Gözümün önünde Mustafalar Mehmetler
Istikametimiz şehitler tepesi
Hücum emri verdi büyük önder

Bugün yedi düvele dur dedi bu Millet
Topu kaldırdı namluya verdi koca Seyit
Cihana yazıldı Türk Dünyaya bedel
Çanakkalenin torunları duyun görün size bu öğüt.
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Sen de Öğrendim

Sende öğrendim
Sabah günaydın demeyi
Güler yüzle bakmayı candan sevmeyi
Okumayla yazmayı
Sende öğretmenim sende öğrendim.
Bayramlarda bayrak balon asmayi
Ezberden  siirler okumayı                  29 ekimi, ,23 nisani ,19 mayısı Başkomutan
Mustafa Kemali
Sende öğretmenim sende  öğrendim

Küçükken büyük düşünmeyi
Zorluklardan başarıyla çıkmayı
Vatanı, bayrağı sevmeyi ve tüm herseyi
Sende öğretmenim sende öğrendim.
Kızınca bile nefret etmemeyi
Özür dilemeyi  , af etmeyi
Nezaket ile şefkati
Sende öğretmenim sende öğrendim
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Sevgili Çocuklar

Sevgili çocuklar!
Her zaman gururla ve tüm içtenliğimle yanınızda olacağım.
Hürriyet ateşini yakan ,geri dönmeyi hiç bir zaman düşünmeyen atalarımız gibi,
damarlarımızdaki asil kanın verdiği kahramanlıkla ,cesurca yiğitçe hep en önde en önde
olacağım.
Sizi yeni ufuklara,güzel yarınlara kavuşturmak için gözümü kapatıp görevimi tüm
kutsallığı ile yerine getireceğim.
Anadolunun mahsun köşelerinde yaşadığım tüm zorluklara rağmen hiçbir zaman
pişman olmadım ve olmayacağım.
Tıpkı topraklarımızın her karışında yaşadığım 19 güzel yıl gibi ,yine sizin varlığınızla
gülen yüzünüzle zafer kazanmış bir kumandan edasıyla sevineceğim.
Gönderde dalgalanan bayrak misali özgürce yarınlara hep birlikte sizinle kavuşacağım.
Başarılarınızla ve kişiliğinizle sevinecek ve onur duyacağım.
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Sevgili Öğrencilerim

Her zaman gururla ve tüm içtenliğimle yanınızda olacağım.
Hürriyet ateşini yakan ,geri dönmeyi hiç bir zaman düşünmeyen atalarımız gibi,
damarlarımızdaki asil kanın verdiği kahramanlıkla ,cesurca yiğitçe hep en önde,en önde
olacağım.
Sizi yeni ufuklara,güzel yarınlara kavuşturmak için gözümü kapatıp görevimi tüm
kutsallığı ile yerine getireceğim.
Anadolunun mahsun köşelerinde yaşadığım tüm zorluklara rağmen hiçbir zaman
pişman olmadım ve olmayacağım.
Tıpkı topraklarımızın her karışında yaşadığım 19 güzel yıl gibi ,yine sizin varlığınızla
gülen yüzünüzle zafer kazanmış bir kumandan edasıyla sevineceğim.
Gönderde dalgalanan bayrak misali özgürce yarınlara hep birlikte sizinle kavuşacağım.
Başarılarınızla ve kişiliğinizle sevinecek ve onur duyacağım.
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Son Kale Çanakkale

Haykırışlar yıkıyordu savaş meydanlarını
Kurşunlar yağıyordu sağnak sağnak
Umutlar tükeniyordu atıldı kahraman
Verdi Emri ‘’ Ben size Taarruzu değil
ölmeyi emrediyorum.’’
Değişti tarih ,değişti Kahraman Türk,
Güç buldu, moral buldu

Ve ufuktan doğan bu kutlu güneş
Araladı karanlıkları suladı yürekleri
Durdurulamadı ,taştı, sığmadı enginlere Mustafa Kemal’in ordusu

İşte o gün ey gelecek nesil yine söz konusu vatan söz konusu ay yıldızlı al bayraktı
Bu şuurla atıldı Mehmetçik ‘’Allah Allah’’ bu ne yanma bir cenkti

Sanki Bedr,sanki Malazgirt’in Aslanları
Tıpkı Ulubatlının sancağı al eyleyen kanı gibi
 Bu cengaverlere kimse yan bakamazdı

Koca Seyit de kaygısız duramazdı
Sırtına yüklediği Türk tarihinin ağırlığıyla
Verdi Topu namluya Allah dedi
Vatan vatan oldu Millet millet oldu kaldı bize yadigar

22/03/2017
Saat:09.00
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Şehit

Bu maya bizi var etti
Düşmana cihanı dar etti
Nice kavruk vatan evlatları
Kendini bu uğurda toprağa feda etti.

Ümit şehit düşsede kaldı Mehmet
Sende gel katıl bir zahmet
Su sel oldu bak geliyor
Önüne vuralım canımızdan set

Korkma silemezler senin şanını
Bu vatan için döktün kanını
Her ne kadar ürsede çakallar
Rabbim ireme yazdı adını.

Gülbeyi ağlattın bugün
Şehitlermizi aklıma düşürdün
Yıllar geçsede üzerinden
Hala ölmedin şehidim kalbimdesin

04.11.2010 saat:11.00 Banaz
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Tükeniş İhanettir

Kahramanlar, bahadırlar var,
Bayrak gönderde dursun ,
Ezanlar minarelerden duyulsun
Millet yaşasın vatan yücelsin diye
Seni koruyan,suyu uyutup kendisi bir damla göz kırpmadan yiğitçe düşmana karşı
kendini siper eden...
Cesur yüreklerin anılarını,kanlarını yerde ...
Heveslerini hayallerini vede umutlarını...
Asil direnişlerini mücadelelerini...
Yetmiyor Türkçe, nutkumuz tutuluyor işte
Unutma çünkü unutulmak tükeniş ile ihanettir!
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Türk Adı

Karadeniz çırpındıkça,
Sakarya dile geldikçe
Ulubatlı sancağı taşıdıkça,
Edebali öğütledikçe
,Ertuğrul Bey çadırları kurdukça,
Alpaslan beyaz kefeni giydikçe,
Fatih gemileri yürüttükçe,
Kanuni dünyaya nam saldıkça,
Yavuz sefere çıktıkça
Başbuğ emrini verdikçe ,
 Mustafa Kemal Samsun'a yol aldıkça,
Ulukocaların duaları oldukça bu vatandan Türk adı silinemez.
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Türkmeneli

                        Türkmeneli
Bu ateş sönmeyecek var oldukça bu ocak
 Her Türk öz kardeşine kucak açacak .
Dar edecek dağları Türkmenim
Kaçacak soysuzlar köşe bucak.

Toprağa her saçılan tohum yeşerecek
Turan sevdası ile boy verecek
Anadolu da doğan her yiğit
AKın akın dört nala cihana yayılacak

Hey gidi üç kıta Türk’ü öldü sanma
Türkmen anam babam sakın ağlama
Ayaklanacak atamın ayağının değdiği her yer
Fışkıracak topraktan dur diyecek bu kahpe düşmana

Ata yurdum Bayır Bucak
İşgalden elbet bir gün arınacak
Şühedalar ve evliyalar duası ile
Türkmenelinde kazanılan Zafer, tarihe kazınacak

30.11.2015
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Unutmak İhanettir

Ulu sultan Alparslan giydi kefeni
Büyük bir imanla verdi fermanı
Ok ile yaylar son gaz gerildi
Kılıçlar kınından göğe doğru çekildi

Sultan Alparslan secdeye vardı
Allah Allah sardı meydanı
Selçuklar atıldı temsili hilali
Korku ile kaçış sardı Bizans'ı

Çarpıştı Malazgirtte Hilal ile Haçlı
Boğdu Türk kartal çift başlı
Anadolu adlı mekanda bundan böyle
Sonsuz bir gedik aralandı

Bugün ve dün hür ve bağımsız
Yaşar Türk sonsuz ve sınırsız
Bilinmeli anlamalı kıymeti her an ecdadın
Cesur yürekleri unutmamalı vede hiç bir zaman unutturmamalıyız

Unutmak ihanettir.
Son kale Anadolu'yu başta sultan Alparslan olmak üzere bize emanet edenlere selam
olsun. G.Y
Zafer anısına 26 Ağustos saat 21.50
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Vur Kılıcı Mehmedim

Vur Kılıcı Mehmedim

Günler geceyi ,geceler gündüzü kovaladı,
Sessizce ağladım derdimi soran olmadı.
Küstüm yarınlara gizlice firar eyledim mahzenlere
Kandan beslemeler, bedenimden akan kana doymadı

Mehmedim benim için diren vatan aşkına
Dik sancağı yine en zirveye inadına
Kaçsın düşman, dönsün şaşkına
Vur kılıcı Sultan Alpaslan , Mustafa Kemal adına

Kurtar Türkü bu çetin istiladan
Çıkar mahzenden çalınsın kutlu mehteran
Allah Allah bu ne yaman bir muharebe
Sonunda ne bir rütbe var ne şan

Biz eğer yılarsak bu amansız devrandan
Bir ihanet türküsü çalınır Anadolu adlı mekandan
Kaybolacaksak ,düşeceksek,toprak olacaksak eğer
Bedenime sancak ,dilime şehadet olsun, dursun bu kan.

 (03.10.2016 )
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Yıkarım

Beni zorlama bu günlerde
Derde derman bulunmaz zamanlardayım
Bekle gün gelir kırarım sinsi esaretimi
Haykırırım Turan ellerine cesaretimi
Dökerim Tunaya gözyaşlarımı
Umman olur sığmam dört kıtaya
Taşarım ,yıkarım Çin seddini
O ellere dikerim kutlu hilal sancağını
Selam eylerim tüm cihana Türk ceddini

8 Kasım 2017
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