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Sen Türk - Ben Kürt - Biz Kardeşiz - Annemiz Anadolu, 

 

 

 Bin yıldır birlikte yaşadığımız sevinç ve hüzünleri ortak payda yaptığımz bu topraklarda İslam 

dünyası başta olmak üzere tüm dünya barışı için vazgeçilmez etken olan devletimiz Türkiye 

Cumhuriyetinin kurucuları Tarihi birlikte yazan nesillerin evlatlarının tek gaye ve amacı sadece 

Türkiye Cumhuriyeti ve ay yıldızlı bayrak altında geleceği bir ve biz olarak inşa etme çabaları 

olmalıdır ve olacaktır. 

 

 Yetmiş beş milyona yaklaşan bu yüce milletin her zaman dâhili veya harici düşmanları ve 

yıkıcı unsurları olmuştur ve olacaktır. milletimizi büyük acılara sevk eden unsurlar ve anti 

Demokrat söylemler, gayri insanı davranış ve uygulamalarla veya terörist eylemler içerisinde 

olmuş bizlere maddi ve manevi acılar yaşatmışlardır. etnik yapısında bazen Türk bazen Kürt 

yazan bu unsurlar acıyı ve bedeli bu yüce millete ödetmişlerdir. Sonuç her zaman onurlu direniş, 

vakur duruş ve kahramanca mücadele olmuştur ve bu millet yoluna aydınlığa çağdaşlığa ulusal 

değerlerinden milli ve manevi kazanımlarından asla taviz vermeden, evrensel değer ve 

kavramları benimseyerek devam etmektedir ve sonsuza kadar edecektir. bu şiirim Türk ve Kürt 

kardeşliğine ithaf edilmiştir. 

 

 

SEN TÜRK BEN KÜRT BİZ KARDEŞİZ ANNEMİZ ANADOLU… 

Biz seninle aynı annenin çocuklarıyız annemizin adı Anadolu,  

 Senin benim kültürümde devletin varlığı namusumuz vatan annemiz oldu, 

 Doğarken sen Türk ben Kürt uğruna can verdiğimiz vatan Anadolu, 

 Dünyadan göçerken ana kucağına toprağa ne ben Türk’tüm ne de sen Kürt, 

 Yaradılışta önemli mi Kürt veya Türk olmak ölümde önemli biz olmak ana kucağı Anadolu’da. 

 

 Sen ben yoktuk Çanakkale savaşında yiğitçe can verirken biz vardık, 

 Canlarımız feda ve siperdi birbirimize ve kahramanca vatana, 

 Sen doğarken Kürt ben Türk ama ortaktık şehitlik, namus ve vatanda,  

 Vatan için şehadeti tadarken ne sen Türk’tün ne de ben Kürt yalnızca bizdik, 

 Yaradılışta önemli mi Kürt veya Türk olmak ölümde önemli biz olmak ana kucağı Anadolu’da. 
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 Ana yüreğinde kavga olmaz evlatlar arasında ve Anadolu topraklarında, 

 Anadolumuz düşman işgali veya hain görünce aklımıza gelmez ve gelmeyecek Türk veya Kürt, 

 Kurtuluş savaşında biz vardık Maraş’ta, Sakarya’da, Antep, İzmir, Afyon’da, 

 Kahramanlık destanları yazarken sen Kürt doğmuştun ben Türk ama yalnızca bizdik, 

 Yaradılışta önemli mi Kürt veya Türk olmak ölümde önemli biz olmak ana kucağı Anadolu’da. 

 

 Kardeşlik ve birliğimiz devam ettikçe, akıl vicdan ve imandan yoksunların mutlaka olacak 

sonu, 

 Törelerimiz, bayramlarımız bir dağlarımız, ovalarımız ortak bir iman için şehit dolu, 

 Allah’a, Resulüne ve Kur-an’ a inancımız dinimiz bir, yüreklerimizde iman ve Anadolu, 

 Yaradılışta önemli mi Kürt veya Türk olmak ölümde önemli biz olmak ana kucağı Anadolu’da. 


