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1960 yılında Niksar da doğdum.İlk,orta ve lise öğrenimini Niksar da
tamamladım.İstanbul Ortaköy Eğitim Enstitüsünü bitirdim.
Niksar,Konya ve Niksar da görev yaptım.Halen Niksar da Ulvi Saime Kaya
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Anam -1
Anam -1
Böyle bir sevgiyi, bilmiyor erler
İnsan yükü çokça,ağırdır derler
Bunca ağırlığa,dayanmaz yerler
Dokuz ay karnında,TAŞIDIN ANAM

Emerek sütünü,gıda alırım
Kilolarım artar,boyum salırım
Ben senin yavrunum aç mı kalırım?
Ne güzel yemekler PİŞİRDİN ANAM
Uyuduğun bilmem,ben kana kana
Bu yaramaz için uyku yok sana
Sarıp sarmaladın,bezleri bana
Beni ısıtırken ÜŞÜDÜN ANAM
Bilirim analık, en büyük bilim
Hasıra dolarsın,yok ise kilim
Benim de sırtıma,ermezse elim
Dizine yatırıp,KAŞIDIN ANAM

Senin nurlarınla,görüyor gözüm
Anamın diliyle, çıkıyor sözüm
Efkarlar basıp ta,kararsa özüm
Karanlık geceme,IŞIDIN ANAM

Allah kem vermesin bu ocağına
Bu “kara şeyini” al kucağına
Dayanmaz diyerek,yaz sıcağına
Bunaltan günlere,KIŞIDIN ANAM
Ulvi Mehmet
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Anam -2
Yemeğin yarımdır uykuyu böler
Beşiği sallarsın höllüğü eler
Benimle ağlarsın benimle güler
Efkarı gönlümden ATARSIN ANAM

Canından canını vermişsin bana
Bu kuzgun her zaman,şahandır sana
Kem bakıp kötülük etseler bana
Kaşını onlara ÇATARSIN ANAM
Ekmeğin yapmaya elersin unu
Bizlere lazımdır bilirsin bunu
Bilirim olmuyor sevginin sonu
Sevgini bedava SATARSIN ANAM

Topraktan gelmişiz gideriz ona
Kimisi göçüyor kimisi kona
Bilirim her ömür erecek sona
Gönlümün köşkünde YATARSIN ANAM
Kim demiş anaya ağlamaz erler
Ben anam dedikçe titriyor yerler
Gülüne dikeni batmıyor derler
Kalbime derinden BATARSIN ANAM
Cennetin yolunda sevgiler saklı
Bu aşka kimsenin ermiyor aklı
Mehmet’in söylüyor daima haklı
Hakkıma hakları KATARSIN ANAM
Ulvi Mehmet
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Ata'ya sesleniş
Lozan’da sınırlar çizmiştin bize
Sanma ki girilmez olmadan vize
Bakma sınır gibi görülen ize
Dünyamız global oluyor ATAM

Çıra yakıp bizler döviz ararız
Kendimizi hamal gibi yorarız
Güzel yurdu biz onlardan sorarız
Turistler yurduma doluyor ATAM

Boşa gider bizde böyle emekler
Yolunmuş tüylerim, kalmış telekler
Çöplüklerden aranıyor yemekler
El alem bizlere gülüyor ATAM
Üç kıtada at koşturdu bu ordu
Senden sonra ilerleme hep durdu
Kimi korur,kimi satıyor yurdu
Mehmetçik boşuna ölüyor ATAM
Terör yurdumuzu kastı, kavurdu
Onca paramızı boşa savurdu
Onlar bizden değil,sanki gavurdu
Kahpe suçlarını biliyor ATAM

Çağdaşlıktı senin en büyük ülkün
Toplumda yerin var,var ise kürkün
Adalettir elbet,temeli mülkün
Zenginler kanunu deliyor ATAM
Bıraktığın para,bak şimdi puldur
Bu güçlü millet,yabana kuldur
Düşmanı bin kere denize doldur
Elini sallayıp geliyor ATAM

Yunanlının kini bize bitmedi
Kıbrıs Türk’ü bir gün olsun gülmedi
Güçsüz sanıp diş geçirmek istedi
Arayan belasın buluyor ATAM
Yedi düvel getiremedi dize
Vergi bize,zamlar bize hep bize
Bakma ağızlardan çıkan her söze
Herkes fakirlerden çalıyor ATAM
Günübirlik gidip gelsek uzaya
Avrupa’dan işçi gelse buraya
Piyasada bir güç gelse liraya
Mehmet Allah’ından diliyor ATAM
Ulvi Mehmet
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Atatürk'ün izi vardır...
Var yiğitlik mertlik serde
Gurur vardı her bir erde
Zeybeğin vurduğu yerde
Atatürk'ün dizi vardır...
Düşünmedi hiç kendini
Korudu ebe,dedeni
Bırakalım seni,beni
Atatürk'ün bizi vardır...

Son verdi sultana,taht'a
Işık saçtı kara baht'a
Kumaş dokuyan tezgahta
Atatürk'ün bezi vardır...
Resmi nikah oldu eşte
Cahile sıkılan dişte
Yapılan her iyi işte
Atatürk'ün izi vardır...

Çalışmaya alışanda
Çağdaşlıkla yarışanda
Millet için çalışanda
Atatürk'ün özü vardır...

Muhtaç olduğun anında
Kudret var asil kanında
Yıldızla hilal yanında
Atatürk'ün gözü vardır...
Barış ölçü değerimde
Çağdaşlıktır ereğimde
Şu tutuşan yüreğimde
Atatürk'ün közü vardır...

Çalıştı çiftte çubukta
Komadı bizi açıkta
Okula giden çocukta
Atatürk'ün yüzü vardır...
Kardeşlik vardır illerde
Dostluk çalıyor zillerde
Barış söyleyen dillerde
Atatürk'ün sözü vardır...

Sevgi saygı vardır özde
Yakın çağda barış gözde
Sulh için söylenen sözde
Atatürk'ün tezi vardır...
Ulvi Mehmet
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Barış Olsun
Sevgi,dostluk için yarış
Yurtta ve dünyada barış
Atam sen barışa yolsun
Yeter artık barış olsun…

Fani dünya buna pazar
Dört kitapta barış yazar
Mademki Allah’a kulsun
Yeter artık barış olsun…

Mazluma ederler zulüm
Koparırlar,solar gülüm
Zalimlerin benzi solsun
Yeter artık barış olsun…
Sevgi ile yaydık dini
Attık içimizden kini
Yüreklere sevgi dolsun
Yeter artık barış olsun…

Ulvi Mehmet
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Mehmet söyler binler kere
Barış yayın her bir yere
Savaşan Allah’tan bulsun
Yeter artık barış olsun…

Bekçisiyiz
Bekçisiyiz...

Her borcun vardır diyeti
Bilinmez düşman niyeti
Biz kurduk cumhuriyeti
Cumhuriyet bekçisiyiz...

Atam demiş hep ileri
Çalış ki sen kalma geri
Gelmiş iken sözün yeri
Atatürk’ün bekçisiyiz...

Yurdum cihanda yegane
Ekmek çokçadır yiyene
‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene! ’
Sözlerinin bekçisiyiz…

Vermem toprak,tek bir karış
Bunu bilir düşman,tanış
’Yurtta ve dünyada barış’
Biz barışın bekçisiyiz…

Düşmanlar ederken zulüm
Parolamız buydu gülüm
’Ya istiklal ya da ölüm’
İstiklalin bekçisiyiz...

İşte cami işte havra
Sen bunu bil,bunu kavra
Laik olup çağlar atla
Laikliğin bekçisiyiz…

Devlet başımızda gerek
Olmuş hepimize direk
’Türk,övün,çalış’diyerek
İlkelerin bekçisiyiz..

Kullanırız ölçü,takvim
Medeniyet elbet yerim
Bir tek kalsam yine derim
Inkılaplar bekçisiyiz...
Büsbütündür Türkiyemiz
Parçalayıp,böldürtmeyiz
Her birimiz birer eriz
Bu vatanın bekçisiyiz...
Haydi sözümüzde durak
Her faniye olur uğrak
İster sulak,ister kurak
Bu toprağın bekçisiyiz...
www.antoloji.com - kültür ve sanat

Yurtta her yanı bürüyen
Altında nesil büyüyen
Düşman üstüne yürüyen
Bu bayrağın bekçisiyiz...
Bizdik onun bütün derdi
Hep kadına haklar verdi
Uygarlığı bulun derdi
Yenilikler bekçisiyiz...
O bir ışık, o bir izdi
Kara tahta elde gezdi
Cehaleti her an ezdi
Okulların bekçisiyiz...

Bizim için soldu teni
Ecel geldi aldı seni
Hep nöbetçi yazın beni
Anıt Kabrin bekçisiyiz...

Tabi çekilecek zahmet
Vermeyiz kopsa kıyamet
Var iken öğretmen Mehmet
Cumhuriyet bekçisiyiz...

Ulvi Mehmet
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Bekliyordu
Padişahlık,mutlakiyet
İllet etti,herkes illet
Özgür değil idi millet
Bekliyordu cumhuriyet
Millet düşmüş sıkıntıya
Kürek çeker akıntıya
Koskocaman yıkıntıya
Bekliyordu cumhuriyet

Padişahın suçu çoktu
Güzel yurda düşman soktu
Milletin söz hakkı yoktu
Bekliyordu cumhuriyet

Bu duruma yürek sızlar
Atam önder,verdik sözler
Savaşan şu erler,kızlar
Bekliyordu cumhuriyet

Değişir mi Türk’ün huyu?
Teslim olmaz,Oğuz soyu
Temizlendi batı,doğu
Bekliyordu cumhuriyet

Cehalete kaşlar çatıp
Ölçülerle hesap yapıp
Peçe,fesi yere atıp
Inkılaplar bekliyordu

Her devrimle güldü yüzler
Geleceğe döndü gözler
Söz sahibi olan bizler
Atatürk’ü bekliyordu

Ulvi Mehmet

www.antoloji.com - kültür ve sanat

Ben de varım!
Görmedim hiç varlığı
Çekiyorum hep darlığı
Geniş olmaz ise; darım
Bu davada ben de varım…
Aydınlıktır geleceğim
Hep el ele vereceğim
Altı çocuk ile karım
Bu davada ben de varım…

Irmak,dere akar boşa
Böyle işler gitmez hoşa
Yapılmazsa yurtta tarım
Bu davada ben de varım…
Dert yüklendik karı,koca
Yanmaz ocak,tütmez baca
Küle dönmüş benim narım
Bu davada ben de varım…
Yemeğimde yoktur tirit
Ne horon var,ne de cirit
Oynanmazsa artık barım
Bu davada ben de varım…
Yetişmiyor tütün,darı
Mor çiçeğe küstü arı
Yapmıyorsa balı arım
Bu davada ben de varım…
Ulvi Mehmet
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Benim Öğretmenim
Düşsem ilim göllerine
Sarılayım ellerine
Cahilliğin çöllerine
Akar benim öğretmenim…

Tanrı mesleğidir işi
Toplumda saygın bir kişi
Zorluk karşısında dişi
Sıkar benim öğretmenim…

Herkes dinliyor sözünü
Kem bağlamaz ki özünü
İleri dikip gözünü
Bakar benim öğretmenim…

Yıkıp, yapar yenisini
Her şeyin en iyisini
Beyne aklın çivisini
Çakar benim öğretmenim...
Sen unutma bil aslını
Öğretir yedi neslini
Cahilliğin kalesini
Yıkar benim öğretmenim...

İlim Çin'de olsa ara
O varken düşülmez dara
İlk kurşunu düşmanlara
Sıkar benim öğretmenim...

Bulamam senin eşini
Kimse yapamaz işini
Medeniyet ateşini
Yakar benim öğretmenim...

İşte bunu herkes bilsin
Gözlerden yaşları silsin
Sen bir çiçek,sen bir gülsün
Kokar benim öğretmenim...
Öğretiyor eni,sonu
Kalmaz bilinmedik konu
Mehmet'in aklına bunu
Sokar benim öğretmenim..
Ulvi Mehmet
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Bilinmez...
Kimisi alevi kimisi sünni
Bilmem kimler soktu içine kini
Özde bir değil mi hepsinin dini
Sağım nerde,sol nerdedir bilinmez...

Kimisi Allah’ın emrinden çıkmaz
Kiminin suları,kimseye akmaz
Kimi analar da, yavruya bakmaz
Tavuk nerde, fol nerdedir bilinmez...
Kimi diskotekte göbek atıyor
Kimi haramına,haram katıyor
Çaresiz açlıktan garip yatıyor
Kıtlık nerde, bol nerdedir bilinmez...

Boyum buralara Asya’dan gelmiş
Kimi vatanına anamdır demiş
Toprağı uğruna bombalar yemiş
Bacak nerde,kol nerdedir bilinmez...
Kimi işlerini ibadet sayar
Kimisi devleti durmadan soyar
Kimi gözler ancak toprakla doyar
Ahret nerde,yol nerdedir bilinmez...
İzledikçe tuzu bastım yarama
Kimisi uçkurun çözer harama
Kimisinde arla,namus arama
Evli nerde,dul nerdedir bilinmez...

Kiminin dünyada çokçadır malı
Kiminin doğuştan kötüdür halı
Fakirin olmamış tutacak dalı
Kilim kimde,çul kimdedir bilinmez...
Kimi döşek yapmış üstte yatıyor
Kimi görmek için çıra yakıyor
Mehmet meteliğe kurşun atıyor
Para kimde,pul kimdedir bilinmez...
Ulvi Mehmet
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Biz Tanırız Atamızı...
Selçuklum var,Oğuzum var
Denizlerden havuzum var
Kanunim var,Yavuzum var
Biz tanırız atamızı...
Malazgirt’te kapı açtı
Bizanslılar geri kaçtı
Türklüğü batıya saçtı
Biz tanırız atamızı...

Gemiler karada durdu
Orta çağın sonu oldu
Tarihlere damga vurdu
Biz tanırız atamızı...

Düşman geldi bölündü yurt
Esir oldu kuzuya kurt
Kemal Paşa oldu umut
Biz tanırız atamızı...
Savaşlarda aldık yara
Millet böyle düştü dara
Çıktı işte ‘Bahtı kara’
Biz tanırız atamızı...

Dar geliyor makberi dar
Vatan olmuş onlara yar
Şu bayrakta kanlar var
Biz tanırız atamızı...

Danışanı dağlar aşar
Bu sevgiye herkes şaşar
Onlar ki saygıyla yaşar
Biz tanırız atamızı...

Osman,Kemal hep atamdır
Kültürleri Türk İslamdır
Şahit bayraktaki kandır
Biz tanırız atamızı...
Işık yolu çizdi bize
Bir can geldi soluk yüze
Mehmet son verirken söze
Biz tanırız atamızı...
Ulvi Mehmet
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Bizden Değildir!
'Bir DÖL'
Karşı bayrağa,vatana
Yerde kefensiz yatana
Hizmet ediyor,satana
Dölüne sahip çıkmayan bizden değildir!
'Bir İL'
Orda aktı Ata teri
Yıktı kötülüğü şeri
Yaktı bizi diri diri
İline sahip çıkmayan bizden değildir!

'Bir TEL'
Türkü olur bizim sazda
Dinlerim sevgide,nazda
Duymayayım onu cazda
Teline sahip çıkmayan bizden değildir!
'Bir EL'
Malı,mülkü vardır ama
Uzanıyor hep harama
Onda vicdan hiç arama
Eline sahip çıkmayan bizden değildir!

'Bir DİL'
Kandırıyor onu,bunu
Bilmez ki yok bunun sonu
Elbet sönecektir mumu
Diline sahip çıkmayan bizden değildir!

'Bir BEL'
Almamış Allah nurundan
Korkmaz cehennem narından
İnmez eli uçkurundan
Beline sahip çıkmayan bizden değildir!
Ulvi Mehmet
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Bizler
Gün mü gördü yaşlı anan?
İzmir değil miydi yanan?
Eksik sanma kahpe Yunan
Sende kuyruk bulduk bizler
Gitar bizim,sazı bizim
Şu okunan yazı bizim
Kürdü bizim,Lazı bizim
Bir tek uyruk olduk bizler
Çalışanın akar teri
Çağdaş olan kalmaz geri
Atam demiş hep ileri
Böyle buyruk aldık bizler

Birleşti hep kalplerimiz
Onun için yurdum temiz
Savaşmaksa kaderimiz
Bir tek yumruk olduk bizler
Ulvi Mehmet
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Böyle Kurduk Cumhuriyeti
Böyle Kurduk Cumhuriyeti

İstanbul’dan aldık bilet
Samsun’a vardık nihayet
Önderin peşinde millet
Böyle kurduk cumhuriyeti

Varlık yok,yoksulluk vardı
Her tarafı düşman sardı
Atam hemen önlem aldı
Böyle kurduk cumhuriyeti

Milletin canına yetti
Cepheye mermiler gitti
Bütün dünya hayret etti
Böyle kurduk cumhuriyeti

Millet fakir,yoktu aşı
Lakin eğilmezdi başı
Yapıp Kurtuluş savaşı
Böyle kurduk cumhuriyeti

Savaş bitti,düşman gitti
Kimi öldü,kimi yitti
Gençliğe armağan etti
Böyle kurduk cumhuriyeti

Cumhur demek,millet demek
Var mı çalışmadan yemek?
İşte edip bunca emek
Böyle kurduk cumhuriyeti

Işığın vuruyor öze
Yadigar Ata’dan bize
İş yaptık, bakmadık söze
Böyle kurduk cumhuriyeti

Ulvi Mehmet

www.antoloji.com - kültür ve sanat

Mehmet kurban canım sana
Olduk hep doğrudan yana
Bayrak bulandı da kana
Böyle kurduk cumhuriyeti

Cennet Olmuş...
Ormanı yeşillik dolu
Burdan geçer ipek yolu
İmar olmuş sağı,solu
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Her gözeden sular akar
Çırası sobalar yakar
Her yere Ağrı'dan bakar
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Yüksektedir şahan,doğan
Hep rahmettir sana yağan
Üretilir meyve,soğan
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Sular dolduruyor arkı
Her şehrinde vardır parkı
Var mıdır cennetten farkı?
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Yazın yeşil kışın beyez
Güneş doğar olmaz ayaz
Allah'tan etmişim niyaz
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Yeşildir ağacı,dalı
Kızlar bizde dokur halı
Çiçek çiçek kokar balı
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Toprağı bereket dolu
Besliyor yetimi dulu
Allah diyor her bir kulu
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Böyle azim varken bizde
Yapılacak kalmaz sözde
İman vardır her bir özde
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Düğünlerde oynar köçek
Nere konup,nere göçek
Çiçek çiçek gezer böcek
Bak ülkemiz cennet olmuş...

Şişer koltuklarım şişer
Sacında katmerler pişer
Bütün yollar sana düşer
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Ağrı Dağı'dır balkonu
Görünüyor ufkun sonu
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Güzellikse eğer konu
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Meydanlarda soku taşı
Topraktan çıkıyor aşı
Mehmet sana verir başı
Bak ülkemiz cennet olmuş...
Ulvi Mehmet
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Cumhuriyet için!
Gölge düşmüş yaprağına
Bahar gelmez yaprağına
Şu Samsun'un toprağına
Cumhuriyet için çıktık!
Dünya bilir duruşunu
Düşmanları vuruşunu
Hasan Tahsin'le kurşunu
Cumhuriyet için sıktık!
Esareti etmem dikte
O yüzden elim tetikte
Kocatepe'den birlikte
Cumhuriyet için baktık!

Gayrı ulus,bayrak yaşar
Şaşar Yunan elbet şaşar
Denizlere dörder,beşer
Cumhuriyet için tıktık!
Tutarak halkın elini
Gerçekleştir emelini
Geriliğin temelini
Cumhuriyet için yıktık!

Cahil kalma bile bile
Erdem yanlıştan dönüle
Irmak gibi her gönüle
Cumhuriyet için aktık!
Bitti ulusun çilesi
Değil kimsenin kölesi
Yenilikler meşalesi
Cumhuriyet için yaktık!

Bitti artık gamla,sızı
Bayram yapsın oğlu,kızı
Her tarafa ay yıldızı
Cumhuriyet için taktık!
Ulvi Mehmet
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Cumhuriyetle...
Çekilmiyor bunca zulüm
'Ya istiklal yada ölüm'
Parolası özgürlüğün
Cumhuriyetle yazıldı...
Değer buldu emeğimiz
Taştan çıktı yemeğimiz
Barış için tüfeğimiz
Cumhuriyetle çatıldı...
Gerçekleşti emelleri
Kalem tuttu hep elleri
Yeniliğin temelleri
Cumhuriyetle atıldı...

Barışla yok oldu kinim
Devletten ayrıldı dinim
Yönetime halkım benim
Cumhuriyetle katıldı...

Veda ettik fes, peçeye
Bir ses geldi harf, heceye
Korkusuzca her geceye
Cumhuriyetle yatıldı...
Eşit oldu bayan,baylar
Çalışmakla geçer aylar
Hedefe gerilen yaylar
Cumhuriyetle atıldı...

Bitti Kurtuluş Savaşı
Sil gözlerden akan yaşı
Mehmet'in tembele kaşı
Cumhuriyetle çatıldı..
Ulvi Mehmet
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Çanakkale’mizde…
Düşman sardı dört bir yanı
Şehit,gazi verdi kanı
Bir kahramanlık destanı
Yazdık Çanakkale’mizde…
Her Türk korur devletini
Bil özgürlük kıymetini
Düşmanların niyetini
Sezdik Çanakkale’mizde…
Bitsin diye bunca sızı
Karşı koydu oğlu,kızı
Bayraktaki ay yıldızı
Çizdik Çanakkale’mizde…

Er meydanı oldu bura
Kurban alnındaki nura
Şehitleri sıra sıra
Dizdik Çanakkale’mizde…
Yumruk oldu Türk’ün eli
Yendik şimdi ve eveli
Yenilmez yedi düveli
Ezdik Çanakkale’mizde…

Kurşun yağdı her taşına
Seyit geçti top başına
Bakmaz gözünün yaşına
Azdık Çanakkale’mizde…

Geçilmez burası derler
Kanla sulanmıştı yerler
Kına yakan kimi erler
Bizdik Çanakkale’mizde…

Güç mü yeter bir tek ere?
Düşmanları serdik yere
Göğsümüze gere gere
Gezdik Çanakkale’mizde…
Çekmem kimse azarını
Bozduk düşman pazarını
Nice Mehmet mezarını
Kazdık Çanakkale’mizde…
Ulvi Mehmet
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Değil midir?
Atam dikmiş bizde keşik
Çocukla sallanan beşik
Kapının altında eşik
Hep ağaçtan değil midir?

Büyüklerim eder hitap
Söylemekten oldum bitap
Okulda okunan kitap
Hep ağaçtan değil midir?

Evimizin çatıları
Mimarların yapıları
Şu cennetin kapıları
Hep ağaçtan değil midir?
Ormansız olur mu alem?
Çamaşır koyduğum selem
Sevgiyi anlatan kalem
Hep ağaçtan değil midir?
Ormandır en büyük dava
Çaresiz kuşlara yuva
Aldığımız temiz hava
Hep ağaçtan değil midir?
Dilerim kesilmez soyu
Faydalıdır yıllar boyu
İçtiğimiz kaynak suyu
Hep ağaçtan değil midir?
Korumaya verin sözler
hep yeşile baksın gözler
Soğukta yakılan közler
Hep ağaçtan değil midir?
Korur bizi selden,çığdan
İsim olur Filiz,Fidan
Dişi temizleyen kürdan
Hep ağaçtan değil midir?
Yaşlının elinde asa
Evimizde koltuk,masa
Meyve dolu olan kasa
Hep ağaçtan değil midir?
Bize gölge yapan dallar
Arınınyaptığı ballar
Mehmet'i taşıyan sallar
Hep ağaçtan değil midir?
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Ulvi Mehmet
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Doğrular Şiire,Yazılmadıkça!
Arayasın sen de, özde şahını
Alma fani yerde,kulun ahını
Allah affediyor,tüm günahını
Sapıtıp yolundan,azılmadıkça!

Devletim uludur,milletim yeğin
İyiye güzele,boyunlar eğin
Yaşar milletimiz,sonsuza değin
Ahlakça,edepçe,bozulmadıkça!

Kalkınmak hedefse,şehirle,köyle
Çağa ulaşılmaz,yatmakla öyle
Düzelmez bu toplum,düzelmez böyle
Yalana yanlışa,kızılmadıkça!
Küçükler kardeştir,büyükler abi
Sevgi kuyusunun,görülmez dibi
Yunus'un insanı,sevdiği gibi
Sevgiler gönüle,kazılmadıkça!

Ozanlar sezmezse,halkım ne bile
Toplumun dertleri,gelir mi dile
Hile olmaz mı, Mehmet'im hile
Doğrular şiire,yazılmadıkça!
Ulvi Mehmet
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Doyulur mu?
Yılanlı Köprü’den karşıya geçtim
Arasta’dan istediğimi seçtim
Kepçeli’den soğuk suyumu içtim
Böylesine Niksar’a doyulur mu?
Kalesi bize tepeden bakıyor
Kelkit Çayı kıvrım kıvrım akıyor
İçi de,dışı da beni yakıyor
Böylesine Niksar’a doyulur mu?

Oğuz’la,Selçuklu’dan boyumuz var
Ahlak,edep çok güzel huyumuz var
Ayvaz’da şifalı bir suyumuz var
Böylesine Niksar’a doyulur mu?
Keşfi koynunda sahibi yatıyor
Çöreğibüyük’te çeşme akıyor
Kırkkız’lar bize tepeden bakıyor
Böylesine Niksar’a doyulur mu?
Yağıbasan’ı ilmin beşiğidir
Hamidiye,Talazan’ı eşiğidir
Seni görenler,senin aşığındır
Böylesine Niksar’a doyulur mu?
Beş vakit yükselir ezanın sesi
Ulu camisidir iman merkezi
İslam için kucaklıyor herkesi
Böylesine Niksar’a doyulur mu?

Nice gönüllerde bir makamın var
İçinde tarihi bir hamamın var
Yurdumun her yerinden hayranın var
Böylesine Niksar’a doyulur mu?
Melik Gazi asırlardır koruyor
Az ötede Şair Emrah duruyor
Mehmet çenesini boşa yoruyor
Böylesine Niksar’a doyulur mu?
Ulvi Mehmet
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Hakimiyet Hakkımızdır
Hakimiyet Hakkımızdır

Orta Asya’yı yurt tuttuk
Çin Seddi’ne bayrak diktik
Dağları eritip çıktık
Hakimiyet hakkımızdır…

Ön Asya önünde durduk
Malazgirt kapısın kırdık
Devlet yıkıp,devlet kurduk
Hakimiyet hakkımızdır…
Düşmanlar ne yapsa boştu
Üç kıtada atım koştu
Türk ulusu artık coştu
Hakimiyet hakkımızdır…

Düşman sardı her bir yanı
Elbet yanacaktır canı
Aktı şehitlerin kanı
Hakimiyet hakkımızdır…

Atam önder geçti başa
Düşman kaçtı koşa koşa
Selam olsun dağa taşa
Hakimiyet hakkımızdır…

Düşmanları yere serdik
Bu güzel günlere erdik
Çocuklara bayram verdik
Hakimiyet hakkımızdır…

Dünya bu mertliği anar
Dost kardadır,düşman zarar
Hep birlikte verdik karar
Hakimiyet hakkımızdır…

Ulvi Mehmet

Atam cumhuriyet kurdu
Hasta adam iyi oldu
Mehmet,özden sever yurdu
Hakimiyet hakkımızdır…
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Her Öğretmen Atatürk'tür!
Yenilikle yaşıyorsa
Her engeli aşıyorsa
Asil kanı taşıyorsa
Her öğretmen Atatürk'tür!
Ödemişiz çokça diyet
Kurmuşuz işte nihayet
Yaşadıkça cumhuriyet
Her öğretmen Atatürk'tür!
Olsa teni kırış kırış
Bilir yurdu karış karış
Çağdaşlıkla yapan yarış
Her öğretmen Atatürk'tür!
Yıldıramaz güçlük seni
Ölçülerin oldu yeni
Barış ile atan kini
Her öğretmen Atatürk'tür!
Haklı haksız biliyorsa
Zor işlere geliyorsa
Hep barışı diliyorsa
Her öğretmen Atatürk'tür!
Öyün olsa kaşık kaşık
Karanlığa tutsa ışık
İlham alsa her bir aşık
Her öğretmen Atatürk'tür!
Çağdaşlıktan alsa hızı
Tahtalara yazsa yazı
Okuyorsa oğlu kızı
Her öğretmen Atatürk'tür!
Millet için çalışırsa
Zorluklara alışırsa
Uygarlıkla yarışırsa
Her öğretmen Atatürk'tür!
Düşmanlara çekse tetik
Haksızlığa dursa dim dik
Yenilikçi hem de laik
Her öğretmen Atatürk'tür!
İlkelerin yaşıyorsa
Yeniliğe koşuyorsa
Seni kalpte taşıyorsa
Her öğretmen Atatürk'tür!
Kutsal bize vatan bayrak
Kızıl oldu kara toprak
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Söylüyorum haykırarak
Her öğretmen Atatürk'tür!
Varsa işte böyle günü
aydınlıksa halkın önü
Senle yaşıyorsa ünü
Her öğretmen Atatürk'tür!

Geriliğe kazıp kuyu
Değerlendi toprak suyu
Mehmet'in sendendir soyu
Her öğretmen Atatürk'tür!
Ulvi Mehmet
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Her Şey Vatan İçin
Zafer kanla yazılır
Zaferi çalışarak süsle
Çalışmak bizlere ilke
Bilim yarışı için…

Yurdum için çalışır
Biz hedefe koşarız
Her engeli aşarız
Çağa varışı için…
Bayrak elde tutulur
Saygı nedir biliriz
Şehit olur ölürüz
Bizi sarışı için…

Her nisanda buluşur
Kardeşliği yaşarız
Bu birliği koruruz
Dünya barışı için…

Ulvi Mehmet
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Vatan elbet sevilir
Emanet etmiş Ata
Bin Mehmetler olsun feda
Her bir karışı için…

İki Dünya
Öğren diye ar,edebi
Vermiş sana kitap,nebi
Bilmem nedendir sebebi?
Doğru yoldan AZAN VARDIR...
Kim girdi senin kanına
Okudun benim canıma
yaptığın kalmaz yanına
Verilecek CEZAN VARDIR...

Kötü yola etme akın
Yakın ol sevgiye yakın
Ben duymadım deme sakın
Beş vakitte EZAN VARDIR...

Kimin erer buna aklı
Bu kitapta gizler saklı
Ayrılacak haksız,haklı
Kurulacak MİZAN VARDIR...
Yapıyorsun her an hile
Yapma yanlış bile bile
Savaşırsın dünya ile
Herkes ile NİZAN VARDIR...
Fani dünya bize pazar
Zor oyunu elbet bozar
Mehmet doğruları yazar
Bana bile KIZAN VARDIR...
Ulvi Mehmet
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İstiyoruz
Savaş geldi kapımıza
Ateş düştü yapımıza
Atam demiş halkımıza
Biz de barış istiyoruz…

Betin benzin hemen solsun
Gözün toprak ile dolsun
Arzı alem senin olsun
Biz de karış istiyoruz…
Son verelim şu darlığa
Kavuşalım hep varlığa
Hedef çağdaş uygarlığa
Biz de varış istiyoruz…

Suç işlersen hayasızca
Tövbe bozsan sayısızca
İnsanlığı kaygısızca
Biz de sarış istiyoruz…

Ulvi Mehmet
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Kalır mı?
Helal ye,helal iç,diyerek söze
Toplumun halini,diyeyim size
İslamın nurları,girmezse öze
Helal lokma için,terin kalır mı?

Yalanlar dolanlar, sarmış her yanı
Yine boşa akmış, şehidin kanı
Tanıyasın kızım,ulu atanı
Bu diyarda artık,erin kalır mı?

Gönül katlanıyor,görmezse gözün
Dostluk çeşmesinden,dolmazsa özün
Sevgi kıblesine,dönmezse yüzün
Dostun meclisinde yerin kalır mı?
Dümeni sevgisiz,gemiler batar
Şaşı dedikleri, kör ile yatar
Mehmet dertlerini, içine atar
Senin dayanacak,ferin kalır mı?
Ulvi Mehmet
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Kanamadım
Dağında yeşeren,gürgen,pelite
Kıratla atılan,uzun cirite
Köy somunu ile,yağlı tirite
Kana kana banamadım Türkiye’m

Gurbet ellerinde,dumanlı başım
Burnumda tütüyor,toprağım,taşım
Ayrı kalmışım ya,zehroldu aşım
Ara ara anamadım Türkiye’m
Ovaların yeşil,yaylalar serin
Uçurumların da,derindir derin
Karlar çiçeğindir,yağmurlar terin
Yağa yağa konamadım Türkiye’m
Kafeste bülbülüm,yurdumu verin
Dünya incisisin,güzeldir yerin
Uğruna yanıyor,ölünle,dirin
Çıra çıra yanamadım Türkiye’m
Ulvi Mehmet
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Kolay mı?
Kancıklar kıymışlar,Türk’ün erine
Diktik tahtaları,şimdi kabrine
Tahtayı severim,onun yerine
Kuru tahtaları,ÖPMEK kolay mı?

Şehit olanlarmış,yakın Allah’a
Gelenler başında,okuyor dua
Durmaya,dikilmeye,gücüm yok daha
Ayakta durmayıp,ÇÖKMEK kolay mı?
Bekçisiydin yurtta,dalın,yaprağın
Uğruna öldüğün,işte bayrağın
Kurumasın senin,kabir toprağın
Mezarına suyu,DÖKMEK kolay mı?

Kırılsın askere,uzanan eller
Bıraktığın yavru,düşmanı beller
Büyüsün burada,nergisler,güller
Toprağına tohum,EKMEK kolay mı?

Benzetirdim seni,en ulu dağa
Dönmüşsün yavrum sen,kuru yaprağa
Elimle koymuşum,kara toprağa
Evlat acısını,ÇEKMEK kolay mı?
Her Türk ocağına,erimiz lazım
Şehit anasıyım, böyleymiş yazım
Vatan sevgisiyle,büyüdü kuzum
Sevgiye sırt dönüp,TEPMEK kolay mı?
Kurşun gibi girdi,içime acı
Ağıtlar döküyor,gardaşla,bacı
Vatan minnettardır,Mehmet duacı
Acımızı içten,SÖKMEK kolay mı?
Ulvi Mehmet
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Nerede?
Yapmak için seni, gürgen devirdim
Dallarını örüp,çitler çevirdim
Onu konaklara,sanma verirdim
Yaylaya kurduğum,OBAM nerede?

Samana saplara,vermezdi aman
Görülmez oldun,yok etti zaman
Hacetimdin benim,atardım saman
Harmana daldığım YABAM nerede?
Seni ramazanda,aldım bağıştan
Yıkanıp çekmişsin, kısa kayıştan
Yinede korurdun,yelden yağıştan
Sırtıma sardığım, ABAM nerede?
Olmuştu yıllardır, hanemin başı
Benimle paylaşır, verirdi aşı
Her hatamda bana, çatardı kaşı
Öğüdün aldığım,BABAM nerede?

Günlerce aylarca,emmişim sütün
Hiç azı yok idi,verirdi bütün
sırtına sarıpta,dikerdi tütün
Dizine yattığım ANAM nerede?
Ulvi Mehmet
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Niksar'ım
Niksar'ım

Niksar’ıma ben aşina
Kurban toprağa taşına
Gelip çeşmeler başına
İçin buz gibi suları

Cevizi var yaprağı var
Çok verimli toprağı var
İnsanlara çağırı var
Çok güzeldir buraları
Güzelliği vardır pekçe
İyiliği geçer akçe
Kelkit kıyısında tekçe
Az bulunur insanları

Çamiçi’ni gezmek gerek
Çam dibine bir çul serek
Çok ünlüdür kebap,börek
Mest olurlar hayranları
Yalanı yok gerçeği var
Arısı var, çiçeği var
Sevginin de ölçeği var
Biçemeyiz pahaları

Burda olmaz gamla tasa
Elmaları kasa kasa
İl olmaya tek bir yasa
Çıkarsınlar kanunları

Yazı başka kışı başka
Yazdıkça gelirim aşka
Çorba,pilav yerken yufka
Gelir sonra helvaları

Dutundan yapılır pekmez
Anlatmaya sözler yetmez
Mehmet güzellikler bitmez
Bırakalım boş lafları
Ulvi Mehmet
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Niksarlı dan Selam Size
Olmuş Danişmend’in tacı
Hasret kötü verir acı
Niksar yaşamın ilacı
Niksarlı’dan selam size…
Şair Emrah geldi kaldı
Burda buldu, ağız tadı
Unutulmaz Niksar adı
Niksarlı’dan selam size…

Melik Gazi burda yatar
Ayvaz’da şifalar akar
Ayrı kalmak yürek yakar
Niksarlı’dan selam size …

Mahallesi Kültür,Bağlar
Geçmiş burda altın çağlar
Ayrı kalan elbet ağlar
Niksarlı’dan selam size…
Dereçay’ı nazlı akar
Karşıbağ,Derebağ’ı var
Az bulunur böyle diyar
Niksarlı’dan selam size…
Şakşak’ta temelin taşı
Maduru derenin başı
Senin için döken yaşı
Niksarlı’dan selam size…
Güzelliği vardır bunca
Şiir yazar Agah Hoca
Besteleyen sayın Tunca
Niksarlı’dan selam size…

Bayrak yükselir kalede
Başkent olmuş Danişmend’e
İlham veriyor Mehmet’e
Niksarlı’dan selam size…
Ulvi Mehmet
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Olmadı Ata'm
Her yeniliğe temeller atan
Bizleri çağdaş topluma katan
Yıllardır bizi ayakta tutan
İlkenden eser kalmadı Ata’m…

İstedik kimse işsiz kalmaya
Devletten kimse para çalmaya
Özendik senin gibi olmaya
İşte bir türlü olmadı Ata’m….

Çok para eden ürünler eksek
Her şeye zam var,vergiler yüksek
Bu kahır bitmez ne kadar çeksek
Eceli vadem dolmadı Ata’m….
Çalışana az,köylüye yoktur
İşçiler açtır,patronu toktur
Azınlık mutlu,mutsuzlar çoktur
Sevdiğin halkın gülmedi Ata’m
Laiklik direk elbette dine
Mürşit dediğin ilime,fenne
Biz gönlümüzü verdik ilkene
Bazısı bunu bilmedi Ata’m….

Bardağım tastır,halımız çuldur
İşsizlik arttı paramız puldur
Yolsuzluk arttı,bu nasıl yoldur?
Mehmet yolunu bulmadı Ata’m….
Ulvi Mehmet

www.antoloji.com - kültür ve sanat

Ozandır...
Hatırlayıp onu bilin
Saygı duyar Oğuz elin
Hep doğruyu söyler dilin
Dedem Korkut bir ozandır..

Allah’ın aşkına erdi
Her zaman doğruluk derdi
Hoşgörü çulunu serdi
Yunus Emre’m bir ozandır..

Ozan oldu geldi dile
Yaşamında yoktur hile
Sahip olun ele,dile
Hacı Bektaş bir ozandır…

Herkes tövbesini bozsa
Şaşırıp yolundan azsa
Kim ne yazar ise yazsa
Mevlana'mız bir ozandır

Bulmuşsun şahlar şahını
Boyladın darağacını
Düşünürüm günahını
Pir Sultan’ım bir ozandır…
Gönülden alınca yara
Bu ateşle attı nara
Kendi benim gibi kara
Karacoğlan bir ozandır…

Çok beylere koydu karşı
Kır atıyla geçti arşı
Türküsüyle inler çarşı
Köroğlu'muz bir ozandır...
Efkarlanıp sazı çaldı
Sonunda muradın aldı
Geldi Niksar'ımda kaldı
Şair Emrah bir ozandır...

Eşi yoktur gezsem arşı
Bütün düşmanlara karşı
Yazmış bize Milli Marşı
Mehmet Akif bir ozandır...

Hep yurdundan oldu ayrı
Şiirlerde buldu hayrı
Daha ne söyleyim gayrı
Nazım Hikmet bir ozandır...
Hastalandı görmez gözü
Lakin parıldıyor özü
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Türkü oldu her bir sözü
Veysel Baba bir ozandır...

Unutmadım geldi akla
Ezgisini telde sakla
Hep iç içe oldu halkla
Mahzuni'miz bir ozandır...

Yüce ozanları andı
Özünü türküye bandı
Hamdı,pişti arık yandı
Gara Mehmet bir ozandır…
Ulvi Mehmet
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Öğretmen
Bize malolmuş makus talihi
Bozar bozdurur öğretmen...
Define gibi geçmiş tarihi
Kazar kazdırır öğretmen...
Yumuk ellerden tutupta
Yazar yazdırır öğretmen...

Kara talihimize ışık tutupta
Yanar yandırır öğretmen...
Ata gibi gönüllerde yatıpta
Anar andırır öğretmen...
Ulvi Mehmet
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Pir
Dinle sözlerimi Allah’ın kulu
Bak ne demiş Hacı Bektaşi Veli
Tutasın elini,belinle,dili
Daima bunlara sahip ol demiş…

Bu kapıya gelen dönmesin geri
Yunus Emre’mizdir sevginin piri
Gönlünü sevgiyle tutasın diri
Sevgidir Allah’a giden yol demiş…

Mevlana’m yaymıştır böylece dini
Herkes içlerinden atmalı kini
Bin kere bozsan da yine tövbeni
Bu kapı açıktır sende gel demiş….

Kimseler Mehmet’ten kesmesin ümit
Ben böyle pirlere olmuşum mürit
Garibin aşında ne gezer tirit
soğanla ekmeği sende böl demiş...
Ulvi Mehmet
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Polisimiz...
Daldan düşen her yaprağın
Sulak,kuru bu toprağın
Vatan,millet ve bayrağın
Bekçicidir polisimiz...
Yağmur,dolu,karlarımın
Bayraktaki allarımın
Ahlak,edep,arlarımın
Bekçicidir polisimiz...
Her türlü iyi niyetin
Yaşadığım saadetin
Huzur,güven,adaletin
Bekçicidir polisimiz...

Vapur,kayık ve salların
Issız, tozlu şu yolların
Petekteki bu balların
Bekçicidir polisimiz...
Trafikte akışların
Çeyizdeki nakışların
Sevgi dolu bakışların
Bekçicidir polisimiz...

Hava,deniz ve yolların
Öksüz,yetimle dulların
Zengin,fakir tüm kulların
Bekçicidir polisimiz...
O çalışır güler yüzün
Onun için olmaz hüzün
Verdikleri her bir sözün
Bekçicidir polisimiz...
Gözbebeği ülkemizin
Hamisidir ilkemizin
Ata'nın çizdiği izin
Bekçicidir polisimiz...

Yurtta onsuz hiç durulmaz
Görev aşkıyla yorulmaz
Mehmet uyur, o uyumaz
Bekçicidir polisimiz...
Ulvi Mehmet
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Şiir Gibi...
Keşke keşke bana
Şiir yüzlü diyen olsa...
Şiirin masumiyeti
YÜZÜME DOĞSA...
Keşke keşke bana
Şiir özlü diyen olsa...
Şiirin özü
İÇİME DOLSA...

Keşke keşke bana
Şiir gözlü diyen olsa...
Şiir gibi gözüm
UZAKLARA DALSA...
Keşke keşke bana
Şiir sözlü diyen olsa...
Şiir gibi sözüm
GERÇEĞİ BULSA...
Ulvi Mehmet
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Türkiyemiz
Eşit değil günüm,düne
Böyle kavuşmuşuz üne
Hedeflenen güzel güne
ERDİ bizim Türkiyemiz...

Halkının derdi geçimde
Çalışır türlü biçimde
Bütün ülkeler içinde
BİRDİ bizim Türkiyemiz...

Çiftçimizin budur halı
Ormanından kırmaz dalı
Kendi ürettiği balı
YERDİ bizim Türkiyemiz...

Kurban vatanına yiğit
Bayraktaki kanı şahit
Kurtuluşa bir çok şehit
VERDİ bizim Türkiyemiz...

Fersah fersah,karış karış
Hep onunla yaptık yarış
Sevginin kaynağı, barış
DERDİ bizim Türkiyemiz...

Severiz bayan,bayını
Beklemez günü,ayını
Dünya'ya sevgi yayını
GERDİ bizim Türkiyemiz...
Saygı okunur,tapudan
Sevgi tüter her yapıdan
Dostluğa açık kapıdan
GİRDİ bizim Türkiyemiz...

Tutuyor Hak'kın yolunu
O yüzden sever kulunu
Mehmet'e dostluk çulunu
SERDİ bizim Türkiyemiz...
Ulvi Mehmet

www.antoloji.com - kültür ve sanat

Türkü Türkü
Asla sevmem ben yalanı
Söylerim zorbalık,talanı
Delikten çıkarır yılanı
Diller türkü türkü söyler...

Olmaz bunun sağı,solu
Türkülerin Hak’tır yolu
Kar,yağmur ile dolu
Seller türkü türkü söyler...
Kurban olurum bayrağa
Gelip gideriz toprağa
Estikçe dala yaprağa
Yeller türkü türkü söyler...
Neşe,gamda olmaz tehir
Nazlı akar burada nehir
Köy,kasaba,her bir şehir
İller türkü türkü söyler...

Allah vermiş ruhu,teni
Herkes atsın içten kini
Yüzünde gamzesi, beni
Çiller türkü türkü söyler...
Ozandır yurdun ışığı
Gamla söyler her aşığı
Sazı,davulu, kaşığı,
Ziller türkü türkü söyler...
Köy,kasaba,kentle bucak
Selam size kucak kucak
Ritim tutar kolla bacak
Eller türkü türkü söyler...

Bahar eder kışı,yazı
Gönüllere yapar kazı
Mehmet ele alsa sazı
Teller türkü türkü söyler...
Ulvi Mehmet
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Vardır...
Asya’dan topladım ben de göçümü
Tarihte komadım asla öcümü
Denemeye kalkma benim gücümü
Çok güçlü kolumuz,pazumuz vardır..

Biz barışla nice çağlara erdik
Yurtta barış,dünyada barış dedik
Biz barışa böyle gönüller verdik
Kurt ile oynaşan kuzumuz vardır…

Kahpe Yunan bizi güçsüz mü sandı?
Hangi hıyanetin sözüne kandı
Yiğitlik,mertlikte atadan kaldı
Yeniden tutuşur közümüz vardır...

Her Türk anasından asker doğuyor
Karşı koyanları suda boğuyor
Durma yavrum durma terin soğuyor
Er gibi savaşan kızımız vardır…
Bu millet Ata’nın oldu neferi
İnönü,Sakarya Türk’ün zaferi
Geldikleri gibi döndüler geri
Yurtta yaşamaya yüzümüz vardır…

Kahpe Yunan fırsat her zaman kollar
Kırıldı,zeytinden uzanan dallar
Kıbrıs’ta,Ege’de ayrıldı yollar
Bir gün paylaşacak kozumuz vardır…
Haya,edep bize öğüt atadan
Hep dersler çıkardık olan hatadan
Barışı emretmiş Yüce Yaratan
Saygı,sevgi gibi tezimiz vardır...

Çağdaş uygarlıktır hedef bizlere
Uygarlıkla neşe gelir yüzlere
Allah mecal verdi şimdi dizlere
Ardından yetişilmez hızımız vardır...
Birlik kurup, bizi almayan millet
Yıllarca elimden çekmişti zillet
Avrupa Birliği denilen illet
Viyana önünde tozumuz vardır...

Kahramanda olmaz,zayıf,şişmanlık
Fayda vermez sana en son pişmanlık
Bu milleti küçük gören düşmanlık
Bizim de iki çift sözümüz vardır...
Çağlar açıp,çağlar kapayan biziz
Devletim uludur,milletim aziz
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Sel gibi güçlüyüz,yel gibi teziz
Şan ile dolu bir mazimiz vardır...
Vatan için nice canlar vuruldu
Üç kıta bizlerden çokça soruldu
Akdeniz göl oldu,suyu duruldu
Tarihe vurulmuş izimiz vardır...

Yeter Mehmet yeter çektiğin çile
Bülbül de sevgiyle yaklaşır güle
sevginin şavkı vurursa dile
Destanlar döktüren sazımız vardır...
Ulvi Mehmet
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Yardım Gerek..
Sallandı bütün Marmara
Oldu günlerimiz kara
Kurtlanmadan hiçbir yara
Yardım gerek insanlara...

Evler yere çöktü birden
Sesler gelir derinlerden
Geç kalmayıp,hemen erden
Yardım gerek insanlara...
Toprak doydu artık kana
Bugün bana,yarın sana
Kime derim anlasana
Yardım gerek insanlara...
Çilem varmış ki çekecek
Kim derdi evler çökecek
Yemek,çadır ve içecek
Yardım gerek insanlara...

Azı candan,maldandır çok
Deprem oldu evleri yok
Nasihata karnımız tok
Yardım gerek insanlara...
Bak düştü halkımız dara
Aldık yüreklerden yara
Olan versin eşya,para
Yardım gerek insanlara...
Bu yarayı birlikte sar
Ne yaparsan elbette kar
Duayada ihtiyaç var
Yardım gerek insanlara...

Azın yoksa,çok olunmaz
Böyle işte yok olunmaz
Komşu açken tok olunmaz
Yardım gerek insanlara...
Afet geldi cümle başa
Yumuşar söylesem taşa
Durma Mehmet koşa koşa
Yardım gerek insanlara...
Ulvi Mehmet
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Yılbaşı
Gün oldu sıkıldı canım
Dostluğa kaynadı kanım
Çocuklarla bizim hanım
Bir yıl daha geçti böyle...
Çürümüşler,hamlar ile
Bunca yokluk,zamlar ile
Üzüntüler,gamlar ile
Bir yıl daha geçti böyle...
Verilmez alınır haklar
Yeni yıl umutlar saklar
Saçlara düşüyor aklar
Bir yıl daha geçti böyle...
Acı eser,ocak yeli
Bekliyoruz şefkat eli
Göremeden ben Noel'i
Bir yıl daha geçti böyle...

Yurdun dört yanında savaş
Kalpte hüzün,gözlerde yaş
Ömür biter yavaş yavaş
Bir yıl daha geçti böyle...

Bütün iller,ilçe,köyle
Tanrım bizi mutlu eyle
Söyle Mehmet sen de söyle
Bir yıl daha geçti böyle...
Ulvi Mehmet
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Yok mu?
Yıllarca halkımı katletmiş benim
Durdukça artıyor,artıyor kinim
Katli vacip derse,der ise dinim
İdam sehpasını kur diyen yok mu?

Yıllarca sırtında taşısan bile
Dost bildiğin yapar her türlü hile
Nedir bu milletin çektiği çile
Bu köhne gidişe dur diyen yok mu?
Vatana helaldir alnımın teri
Bu yolda kalınmaz kimseden geri
Esareti bilmem ezelden beri
Millet yaşamalı hür diyen yok mu?
Barış için şehit bunca erimiz
Tarihte belli bizim yerimiz
Yürüyüp üstüne Kars’tan gerimiz
Terör defterini dür diyen yok mu?

Dikilen sancaklar duruyor surda
Şehit Mehmetçikler yatıyor nurda
Şu namert düşmanlar giremez yurda
Kahpeyi alnından vur diyen yok mu?

Her yanı sarmışlar kalmamış dostun
Fırsatın bulsalar yüzerler postun
Mehmet’im söylüyor sen niye sustun?
Düşmanı ülkeden sür diyen yok mu
Ulvi Mehmet
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Yolu Yoktur!
Yoldur ülkemizin kolu
Bunun olmaz sağı,solu
İsterim köyüme yolu
Köyümüzün yolu yoktur!

Bulunur mu böyle belde?
Fırsat var iken elde
Filiz yürür iken gülde
Köyümüzün yolu yoktur!
Bekleriz köye akını
Gelme sakını sakını
Uzak ediyor yakını
Köyümüzün yolu yoktur!
Söylensin bu dilden dile
Erdem yanlıştan dönüle
Yol köprüdür her gönüle
Köyümüzün yolu yoktur!

Güzel köyüm kırk beş hane
İster yolunu şahane
Etmeyin artık bahane
Köyümüzün yolu yoktur!
Atmış bizi doğa,arda
Bırakmayın bizi darda
Kapanıyor yağmur,karda
Köyümüzün yolu yoktur!
Dere sanmayın çağlayan
Taşlı yolumdur ağlayan
Bizi ilçeye bağlayan
Köyümüzün yolu yoktur!
Yol ile hasretlik biter
Köyde bacalarım tüter
Serçe bile böyle öter
Köyümüzün yolu yoktur!

Bir ışığız,aynı nurdan
Hepimiz aynı hamurdan
Bıkmışım tozdan,çamurdan
Köyümüzün yolu yoktur!
Gün yok ki biri batmaya
Gelip burada yatmaya
Ürettiğimi satmaya
Köyümüzün yolu yoktur!

Yapmak için çekin zahmet
Bizlerde biliriz kıymet
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Daha ne söylesin Mehmet
Köyümüzün yolu yoktur!
Ulvi Mehmet
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