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MEHMEDÝM
Ekleyen kapadokya
Cuma, 26 Mart 2010

Savaþta, barýþta her yer, her zaman
Atýlýr korkmadan yýlmaz Mehmedim.
Zalime haþindir vermez hiç aman
Durmak nedir asla bilmez Mehmedim.
Gönülden baðlýdýr vatan, millete
Dünya deðiþse de düþmez zillete,
Birisi yan baksa yüce devlete,
Asla bir oyuna gelmez Mehmedim...
Korku nedir bilmez, yok kitabýnda
Hünkarýn dili var koymuþ adýnda
Korumak, kollamak var muradýnda
Hýrsýnýn esiri olmaz Mehmedim...
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Yaþlýsý, kadýný, kýzý kýzaný,
Yerle gök bir olsa susmaz ezaný
Ýyi tanýr, bilir kuyu kazaný
Ölüp de dirilir, ölmez Mehmedim.
Gurur ve cesaret timsalidir O
Þüheda ve Ata emsalidir O
Yiðitlik ve mertlik misalidir O
Vakurdur, Ciddidir gülmez Mehmedim..
Kahbece oyunu bilir ve bozar
Yeter ki emir ver destanlar yazar
Düþmanlýk edenin kuyusun kazar
Muhammed gülüdür solmaz Mehmedim..
Töreye baðlýdýr, emre mutidir
Asla taviz vermez, komut katidir
Milletin mazisi hem de Atidir
Sýnýrlar güvenli, salmaz Mehmedim
Yenilgi mi asla, lügatýnda yok
Saymakla biter mi zaferleri çok
Hainler kahpece vursalarda ok
Sana asla zarar gelmez Mehmedim..
Öv öv bitiremem senin þanýný
Þanlý Bayraðýma verdin kanýný
http://kapadokyadf.com
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Her kötü gün geçer sýkma canýný
Bunlar seni aciz kýlmaz mehmedim.
Namýn var alemde bak herkes bilir
Haktan sana muþtu þehitlik gelir
Vermezsin canýný bir tek Hak alýr
Asil kanýn yerde kalmaz Mehmedim..
Ne kadar anlatsam kelime yetmez,
Sevgin ve varlýðýn içimden gitmez
Ýnce uyusa da O asla yatmaz
Milletim göz yaþým silmez Mehmedim
Sabit Ýnce
26/3/2010 Kayseri 05.10
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