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TÜRK’ÜM BEN 

Erol KOCA

Tanı beni ey dünya nizam kuran Türk’üm ben
Şu dünyayı döndüren yorulmayan çarkım ben
Peygamberin övdüğü necip, temiz ırkım ben
Yedi düvele sürgün baş kaldıran Türk’üm ben

İlim irfan öğrettim kuş olup kanatlandım
Yürümeği bilmeden kılıç tuttum atlandım
Cenk meydanı dar geldi kundakta pusatlandım
Nice devletler kurup çağ kapatan Türk’üm ben

Denizleri göl yaptım ummanları aştım ben
Yesevi ocağında Yunuslarla piştim ben
Mevsimler bahar iken zemheriydim kıştım ben
Damarlardan fışkıran deli volkan Türk’üm ben

Altaylardan kopunca ırmak gibi çağladım
Oba kurdum ovada atlarımı eğledim
Kımız içtim yay gerdim bir de türkü söyledim
Şelaleden menzile, sakin akan Türk’üm ben

Boy boy ele al beni her biri ayrı cevher
Merhamet timsaliyim düşmanım aman diler
Düşmanlığımı değil alem dostluğum ister
Mazluma muhacire kanat açan Türk’üm ben

Ben Türk’üm arkadaş övünmek hakkım benim 
En son dinin mensubu müminim Müslüman’ım 
Etten kemikten oldum Adem’im var bir canım
Allah için din için serden geçen Türk’üm ben

Tarihi kurcalarsan her yerde Türk mührü var
İbret için duruyor Çin Seddi denen duvar
Kimler baş eğmedi ki şimdi kim eder inkar
Avrupa’nın ufkunu ve çağ açan Türk’üm ben

Uyan ey genç arkadaş bu cevher senin özün
Akıl kudret cesaret dünya yeniden görsün
Çatmasın çehresini ay yıldızım hep gülsün
Şehitlik şerbetini zevkle içen Türk’üm ben.

HOŞUMA GİDER
 
Lütfü KILIÇ

Sevinçten, hiddetten heyecanlanan
Kalbimin atışı hoşuma gider.
Gecenin koynundan güne canlanan
Kuşların ötüşü hoşuma gider. 

Sevda ateşinin ocağı sine
Kulak kesilmez mı gönül sesine
Muhabbete giden dedeyi nine
Naz ile itişi hoşuma gider.

Damlası rahmettir alın terinin
Ölçüsü, sınırı yoktur ferinin
Savaşta, barışta Türk Askeri’nin
Tüfeği tutuşu hoşuma gider.

Acımasız hayat içimde acı
Ayak baştan, baş ayaktan davacı
Yıkılan hayale umut ilacı
Bulupta satışı hoşuma gider.

Sarf edilen emek, harcanan çaba
Alınmaz nazara, girmez hesaba
Hileyi, kusuru görünce baba
Kaşını çatışı hoşuma gider.

Sonunu getiren sorunlarımın
Varlığına varis yarınlarımın
Şekerden lezzetli torunlarımın
Cana can katışı hoşuma gider. 

İrfan belli olur işin başında
Renkler zevke döner, yansır ışında
Hayranlık duyurma çırpınışında
Ressamın rötuşu hoşuma gider.

Gurbete düşse de gönül derdinden
Âşık, ayak kesmez ata yurdundan
Baharın ilkinde karın ardından
Çiğdemin bitişi hoşuma gider.

Lütfü’yü ukbaya doğru götüren
Mahşeri, mizanı akla getiren
Ömrümü tüketen, günü bitiren
Güneşin batışı hoşuma gider.
   


