
04 hece taşları 6. yıl 72. sayı on5şubat2021

a

a

     
a

l Muhammed Avşar 

Türklük Destanı 

Ben Ural’dan Altay’a süzülüp inen rüzgâr
Sir Derya’dan Hazar’a yükselen bir dalgayım
Tanrı Dağı’ndan koşup Uyvar önüne kadar
Üç kıtaya vurulan yürekteki damgayım;

Doruklarda kartalım bozkırlarda gök böri;
Ötüken’den başlayan zaferin türküsüyüm;
Kılıçların kalkanı dövdüğü günden beri;
Tarihteki en cesur milletin ülküsüyüm;

Savaş meydanlarında kanla yazılan destan
Namertlerle yapılan delikanlı kavgayım
Güneşi bayrak yapan gök çadırlı Oğuz Han
Kutlu Turan ellerde şanlı Alp Er Tunga’yım

Ey Türk! Yazan ölümsüz kitabeyim Orhun’da;
Kırk erle Çin’i basan Kürşatların soyuyum;
Candan canandan geçip Kızılelma uğrunda;
Ölümle güreş tutan ecdadın torunuyum;

Taşkent’te Alpamış’ım, Isık Gölde Er Manas;
Türkçenin surlarında ben Kaşgarlı Mahmut’um;
Bir ayağım Tuna’dır diğer ayağım Talas;
Ben kopuzun atası Bilge Dede Korkut’um;

Malazgirt’te Alparslan, Kudüs’te Selahaddin;
Zalimlerin korkusu mazlumların sesiyim;
Caber’de Süleyman Şah, Konya’da Alaaddin;
Kökleri üç bin yıllık bir çınar gölgesiyim;

Ben Yesi’de Ahmet’im, namım Pir-i Türkistan;
Rumeli’nde at süren Sarı Saltuk eriyim;
Kırşehir’de ahiyim, üstadım Ahi Evran
Nevşehir’de Pir Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yim;
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Kıyamdaki dik duruş secdedeki duayım;
Bir bedende iki can Muhammed’le Ali’yim;
Aşka okunan ezan, arşa çıkan salayım;
Gönlü Yunus olanın Hak söyleyen diliyim;

Söğüt’te Osman Gazi, Haliç’te Sultan Mehmet;
Surlarda sırra eren Ulubatlı Hasan’ım;
Alçaklara cezayım gariplere merhamet;
Harpte kükremiş aslan seviyorken insanım;

Kıtalar ötesinden at koşturup dörtnala,
Uğruna can verilen davanın neferiyim,
Cenkten cenge koşarken, ölüme ramak kala;
Cennete gülümseyen ordunun askeriyim;

Bakışım çelik hançer gözlerim keskin pusat;
Nevruzdaki dövülen demirlerin koruyum;
Nerde bir zulüm görsem kanımda kişner kırat;
Çamlıbel’den ses veren Koçyiğit Köroğlu’yum;

Kanla vurulan mühür, sözle atılan nakış 
Can sağ iken düşmana yurt vermeyen şairim;
Kâğıda sızan feryat kalbe düşen haykırış; 
Vatan için yazılmış en mukaddes şiirim;

Trablus’ta yarayım, Balkan Harbi’nde çile;
Serhatlerde sancağın döktüğü gözyaşıyım;
Cesaretin destana döndüğü Çanakkale;
Omuzunda vatanla ben Seyit Onbaşı’yım

Buz tutan hayallerin öldüğü kara kışta;
Umutlara sarılmış kar beyazı kefenim
Aralık geldiğinde her yıl Sarıkamış’ta;
Donan doksan bin şehit seksen milyon bedenim;

Afakın çizgisini karanlık günler sarsa;
Güneşin aydınlığa yeniden doğuşuyum;
Samsun’dan Amasya’ya Erzurum’dan Sivas’a;
Mavi gözlü bir kurdun heybetli duruşuyum
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Bir yanım Dumlupınar, öbür yanım Sakarya;
Ankara’nın üstünde selam duran hilalim;
Sürüyle saldırırken üstüme bütün dünya;
Ben Kazım Karabekir, ben Mustafa Kemal’im

İzmir’de Hasan Tahsin, Maraş’ta Sütçü İmam, 
En şerefli mermiyim mavzerin namlusunda;
Hürriyete esirim yanımda on bin adam;
Kuva-yı Milliye’yim mahşerin avlusunda;

Üsküp’teki hasretim, Kerkük’te yanan yürek;
Gurbet olmuş yurtların göğsündeki acıyım;
Şuşa’da harı bülbül, Urumçi’de son çiçek;
Yeşeren duaların kalpteki miracıyım;

Aytmatov’da toprağım, Cengiz Dağcı’da sürgün;
Hürriyete içilen er dolusu badeyim;
Başkaldıran diliyim Abdürrahim Ötkür’ün
Esarete kaşını çatan Vahapzade’yim;

Ben siperde Mehmet’im, alçakların korkusu,
Hıyanete düşenin cehennem ateşiyim;
Kandil’de askerimin “Memleketim” türküsü;
Gölbaşı’nda polisin şehadet güneşiyim;

Tankların karşısında saf imanla dururken;
Hakk’a teslim olanın gökte mezar taşıyım
15 Temmuz gecesi ruhundan vurulurken,
Can veren masumların özbeöz gardaşıyım;

Yedi devlet bir millet, tarihim şanla dolu;
Dilim Türkçe konuşur yurdumun adı Turan,
Gözlerim Türkistan’dır yüreğim Anadolu;
Beyanımdır cihana varsa adımı soran…

Hazreti Peygamber’in sevgili ümmetiyim;
Hakk’ı tutup kaldıran asil Türk milletiyim

 


